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فلؤملا ءاد ــ هإ
نيسح رازن ميهاربإ يدلا و ىلإ

ةيبيراكلا دادينيرت ةريزج يف ةيرقلا ةسردم ريدم

اإلسالم بحأ نأ ينملع يذلا

هيلع هللا ةمحر
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مجرتملا ءادهإ

بحلا ب ينابح نم ىلإ ، ةباتكلا و فرحلا ينملع نم ىلإ

ةياعرلا و

ملع لك نم يناتآو ، ةيادهلا و دشرلا ىلع ينلد نم ىلإ

ةدايزلا و يتجاح

َناَسْنِإْلا اَنْيَّصَوَو : ىلا عت هللا لوق ماي األ هذه يف ُركذأ

... اًناَسْحِإ ِهْيَدِلا َوِب

ْنَأ يِنْعِزْوَأ ِّبَر َلا َق ًةَنَس َنيِعَبْرَأ َغَلَبَو ُهَّدُشَأ َغَلَب اَذِإ ىَّتَح

َّيَلَع َتْمَعْنَأ يِتَّلا َكَتَمْعِن َرُكْشَأ

يِف يِل ْحِلْصَأَو ُهاَضْرَت اًحِلا َص َلَمْعَأ ْنَأَو َّيَدِلا َو ىَلَعَو

. َنيِمِلْسُمْلا َنِم يِّنِإَو َكْيَلِإ ُتْبُت يِّنِإ يِتَّيِّرُذ

يب غلبيو ةبترلا هذه ىلإ ينلصوي نأ يبر هللا نم وجرأف

ةياغلا كلت

باتكلا اذه يدهأ يدلا و اي كيلإ
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ةمجرتلا ةمدقم

بهللا ذوعنو ، هرفغتسنو هنيعتسنو ، هدمحن هلل دمحلا

لضم فال هللا هدهي نم . انلا معأ تائيسو ، انسفنأ رورش نم

نأو هللا إال هلإ ال نأ دهشأو . هل يداه فال للضي نمو ، هل

يدي نيب اًريذنو اًريشب قحلا ب هلسرأ ؛ هلوسرو هدبع اًدمحم

دقف امهصعي نمو ، دشر دقف هلوسرو هللا عطي نم . ةعاسلا

، هلوسر عيطيو ، هعيطي نمم انلعجي نأ انبر هللا لأسن . ىوغ

. هطخس بنتجيو ، هناوضر عبتيو

يف ابرلا ميرحت ةيمهأ ةلا قم ُ تمجرت نأ دعبف ؛ (دعبو

نع نارمع خيشلا يلإ بغر نيسح نارمع خيشلل )اإلسالم

ىلع خيشلا عقوم يف ةيبرعلا ب رشنلا لوؤسم قيرط

دعبُ مجرتي مل ؛ ةيمه األ غلا ب هل اًباتك مجرتأ نأ يف ؛ ةكب شلا

ميركلا نآرقلا يف اب رل ا ميرحت نع ثدحتي ؛ ةيبرعلا ىلإ

هتمجرت ىلع تمزعو يبر هللا ترختساف ، ةيوبنلا ةنسلا و

. باتكلا اذه ناكف ، دهجو ةقاط نم ينعسو امب

تاملكل ةقباطم ةمجرتلا نوكت نأ يدهج تلمع دقلو

ميلس يبرع ناسلب ةبوتكم نوكت نأو ، اهيناعمو خيشلا

لب ، اهتكاكر هرجضت وال ءاطخ األ ئراقلا يذؤت ال ، طيسبو
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يف خيشلا هلا ق امع دعتبأ ملو . اهكبسو اهظافلأب هعتمت يه

روط ت ببسب اهثيدحت بجو ةليلق عضاوم يف إال هباتك

؛ ةيبرعلا ةمجرتلا يف اهر يغيِّ نأ ىأرف اه لو ح خيشلا مهف

نع اًريسي اًئيش اهغوص يف ُ تجرخ ىرخأ عضاوم يفو

. يبرعلا ئراقلل اهل اًبيرقت خيشلا ةرابع

؛ ةنس نيرشع وحن ذنم ةيزيلكن باإل عوبطم باتكلا و

ةدحتملا تاي ال ولا يف هتماقإ ءانثأ يف نارمع خيشلا هبتك

ىقبي ، هيلع نمزلا اذه يضم نم مغرلا بو . اهنيح ةيكيرم األ

نم هللا يحو ىلع دمتعي وهف ؛ نامز لكل اًحلا ص باتكلا

ةميق يف ديزيو . ناكمو نامز لكل حلا صلا ؛ ةنسلا و نآرقلا

مويلا هشيعن يذلا عقاولا هقدصي هيف امم اًريثك نأ باتكلا

ةرثكو ، نحملا و نتفلا راشتناو الد، بلا و دابعلا بارطضا نم

. لا وم األ عايضو س وفنل ا الك هو الل، ضلا راشتناو بذكلا

ملظٍ نم إال تتأ ام اهدجي روم األ هذه يف نعمتملا رظانلا و

ملظلا كلذ نم ريثكو . ةمقنو اً داسف لا حتساف ، اًملظ عبات

ءاجرأ يف ناسن اإل ينب ىلع ابرلا هرج امم ناك امنإ

اذه نع نولفغي نيملسملا نم ريثكو . ةعساولا ةرومعملا

، بسحو هميرحتب ملعلا ب نوفتكيو ابرلل ميظعلا رطخلا

وأ ىرخأ ءامسأب هيمسيف اًضيأ كلذ يف نواهتي نم مهنمو

ميرحتلا نع هينيع ضمغيو ؛ تارربملا و راذع األ هل لعجي
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راطخ األ نع هبلق لفغيو ةنسلا و نآرقلا يف حيرصلا

عِسويف ناسن اإل تاعمتجم ىلع ابرلا اهبلجي يتلا ةميظعلا

نع ةواشغلا حيزي باتكلا اذه لعلو . رامدلا و بارخلا اهيف

نم ْتهتنا اذإ ؛ اهداقر نم اًبولق ظقويو ، نيريثك نيعأ

. هب ْتلمعو هْتَعَوف ، هتءارق

َ يشاوح باتكلا تاحفص ليذ يف ُ تلعج دقلو

وهف يشاوحلا يف ناك ام ُّلك ف - هيف ءاج ام ضعب يبتِّن

. فِّلؤملا خيشلا نم وهف باتكلا نتم يف ناك ام ُّلك و نمِّي

ركذ وت ، باتكلا تاح ال طصا نم اًئيش يشاوحلا حرشتو

مهؤامسأ ُذِكَرت نم لا وحأ نِّيبتو ، هثيداحأ ةحص ةجرد

رثكأ ناكو . يعجارم و يرداصم كلذب تعونتف . باتكلا يف

خيشلا هرطس امم ثيداح األ ةحص نايب نم هتدفتسا ام

حيحصلا نيبت يتلا ؛ هبتك يف ينابل األ نيدلا رصان دمحم

كلذ ريغ يف تنك امك . يوبنلا ثيدحلا نم فيعضلا نم

ةكب شلا ةعوسوم ةصاخبو ، ةكب شلا نم رداصم ىلإ عجرأ

ىلإ تد ع ام اًريثكو . ةيزيلكن واإل اهنم ةيبرعلا ؛ )ايديبيكيو )

، ةلهسلا ةبذعلا ظافل األ اهنم يقتنأ ةيبرعلا مجاعم

ريسيتو ، ئراقلل باتكلا بيرقت ل ؛ ةحضاولا ةحيحصلا

. هيلع هتءارق

نم اًئيش اهيف تعضو ةمجرتلل ًةمتاخ تلعج امك
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ةركف ديؤي امم ؛ ابرلا يف نيرصاعملا نيملسملا ءاملع لا وقأ

. لئ قال ٍتاحفص يف اه ُ لمجُيو ، باتكلا

يل رفغي نأو ، هدنع ال بقتم يلمع لعجي نأ ىلا عت هللا لأسأ

. دصقلا ءارو نم وهللا . هلك يبنذ

َنيِنِمْؤُمْلِلَو اًنِمْؤُم َيِتْيَب َلَخَد ْنَمِلَو َّيَدِلا َوِلَو يِل ْرِفْغا ِّبَر ﴿

﴾ اًراَبَت اَّلِإ َنيِمِلا َّظلا ِدِزَت اَلَو ِتاَنِمْؤُمْلا َو

ةيرجه 1436 ةنس نم مارحلا بجر رهش ةرغ يف

هللا دبع هبتك

بيطخلا نيدلا ماسح دمحم رهام
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باتكلا ب فيرعت

: ةنسلا و نآرقلا يف ابرلا ميرحت باتك

وه ابرلا و ابرلل اإلسالم (ميرحت عوضوم حرش يف باتك وه

.( ىرخأ يناعم ىلإ ةفاض باإل ؛ ةدئافلا ب ضارق واإل ضارتق اال

ةنسلا و نآرقلا ميلا عتب نيملسملا ريكذتل باتك وه و

ميرحتلا اذه كاهتنا نأ نايب صوصخلا بو ؛ ابرلا ب ةلصتملا

. ميظع مثإ وه

يف اوعسوت نيذلا اإلسالم ءادعأ ططخ فشكل باتك وه و

سانلا ب لماكلا مكحتلا وه مهفده و . ةيرشبلا ب مكحتل ل ابرلا

بهللا ن امي اإل بيرخت يف ةوقلا كلت مادختساو ؛ اًعيمج

. رشبلا نيب

نم مه خادََل امم صلختلل نيملسملا ةدعاسمل باتك وه و

نم نأ ب ميلستلا نم صلختلا و ، مهناميإ اوظفحيل ابرلا
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. ابرلا نع ٍّيِصَق ًىأنمب شيعلا مويلا ليحتسملا

نوؤشب ةلصتملا ةنسلا يأ (ة َّ نسلا داصتقا حرشل باتك وه و

؛ ةلداعلا و ةرحلا قوسلا ةصاخبو ( شاعملا و داصتق اال

كلت يف داسفلا تلخدا ي تلا ةيراجتلا بيلا األس حضفو

. قوسلا

ماظنلل موتحملا رايهن اال نم نيملسملا ريذحتل باتك وه و

نكمي ال ةعنطصم دوقن ىلع مئاقلا يلا حلا عداخملا

ةيكيتس ال بلا و ةيقرولا دوقنلا ك ، اهتميق ليصحت

دوقنلا مادختسا ىلإ ةدوعلا ىلع مهعيجشتو ، ةينورتكل واإل

نم ةيندعملا الت معلا ؛ مهل هللا اهعنص يتلا ةيقيقحلا

. ىرخأ ةيقيقح دوقن يأ وأ ؛ ةضفلا و بهذلا

ةلداعلا و ةرحلا قوسلا ةداعتسا يف ةمهاسملل باتك وه و

ىلع ةزكترملا ةيلا مسأرلا نع ةفلتخم ةيراجت ٍ تايق ال خأب )

ةدايزو ، ابرلا نم ال دب ةراجتلا و عيبلا عيجشتب كلذو ( ابرلا

ةكرشلا و ةيم اإلسال ةبراضملا تارامثتسا قرطب لا ملا سأر

. ةدئافلا ب ةيفرصملا ضورقلا نم اً لدب ةيم اإلسال
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.! تقولا كلذ ناح دقل
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، زرابلا يم اإلسال ملا علل ًءافو يراصن األ ىركذ يف ةلسلس عبط )ُت )

د. ، وغابوتو دادينيرت يف ني ملسملا عمتجمل )قباسلا ) اإلسالم1 خيشو

ةسماخلا ىركذلا يف ،(19141974) 2 يراصن األ نمحرلا لضف دمحم

: يه بتك ةعبس اآلن ىلإ تنمضتو . هتافول نيرشعلا و

بلقلا ىلإو ةقيقحلا ىلإ ةذفان اإلسالم: يف ىؤرلا 1

نآرقلا نم ةرظن : ليئارسإ ةلودو ميهاربإ نيد 2

اإلسالم يف ابرلا ميرحت ةيمهأ 3

ةنسلا و نآرقلا يف ابرلا ميرحت 4

ةيدوعسلا ةلودلا و زاجحلا ةفيلخ 5

نتفلا نمز ملسملا عمتجملا ميظنت : دحاو ٌريمأ ةدحاو ٌةعامج 6

جارعملا و ءارس واإل ناضمر مايصل ةيساس األ ةيمه األ 7

، يراصن األ طالب نم ، نيسح رازن نارمع اًعيمج بتكلا هذه ب تَك

تاي ال ولا يف كرويوينب دن ال يآ غنول يف نآرقلا راد دجسم )اهرشنو )

( ساناو غ اش يف زورتنوم يف يراصن األ دجسمو ، ةيكيرم األ (ةدحتملا ( )

يف نجيف ةمأ اهرشنت ةحقنم ةخسن هذهو ، وغابوتو دادينيرت )يف ) ( )

. ايزيلا م يف روبمل اال وك

َره كَي َعِل ةعماج نم 3 يراصن األ نمحرلا لضف دمحم د. َّج رخت

نوؤش يف نيملسملا يتفي يذلا يتفملا ىلع ةرخأتملا روصعلا يف اإلسالم خيش بقل قَلطُي ام اًبلا )غ ) 1

. مهنيد

هاروُتْكُّدلا ىعدت ايلع ةيعماج ةداهش ىلع لصح روكذملا نأ د.) ةطقنلا هيلت لا دلا فرحب زمرلا ب (دَصقُي 2

يذاتس األ وأ ةَّيروتكُّدلا وأ

يف ةنيدتم ةلئاعل دلو . ثحاب فوسليف ةلا حر لإلسالم ةيعاد :(19141974) يراصن األ نمحرلا لضف دمحم 3

ىهنأو ، هرغص يف نآرقلا ظفح .) يراصن األ بويأ يبأ يباحصلا ىلإ هتلئاع بستنت ؛ )ر َنَك َّر فظم (ةنيدم

اًعم نيتزاجإ اهتعماج نم لا نف 1933؛ ةنس هرَكيِلَع ةنيدم ىلإ لقتنا . ةرشع ةعساتلا ِّنس يف ينيدلا هميلعت

يف ريتسجاملا ةداهش ىلع اهنم لصح مث ، اًعم امهيف هنارقأ ىلع لو األ ناكو ، باد اآل يفو مولعلا يف

ناونعب هل ثحب ىلع يشتارك ةعماج نم هاروتكدلا ةداهش ىلع 1970 ةنس لصح . زاتمم ٍريدقتب ةفسلفلا

اًدحاو حبصأف ؛ يقيِّدص ميلعلا دبع خيشلا ب يقتلي نأ هل هللا ءاش .( ةيبيغلا اهلوصأو اإلسالم يف (األخالق

ةوعدلا يف ةلحرلا نم اًرثكم يراصن األ ناك . هتافو دعب هسورد يف هفلخو ، هتانب ىربك جوزتو ، هذيم تال نم
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هراكفأ دمتساو . نيدلا و ةفسلفلا سرد ثيح ، دنهلا يف ةيم اإلسال

اذه يف ريبكلا يم اإلسال ركفملا نم ةيحورلا و ةيم اإلسال ةيفسلفلا

: ةيم اإلسال ةيفرعملا ةفحتلا فلؤم وه لا بقإو .1 لا بقإ دمحم د. : رصعلا

يف عئارلا يراصن األ باتك و اإلسالم). يف ينيدلا ركفلا ءانب ةداعإ )

ةينآرقلا ةينبلا و سس (األ : نيأزج نم نوكملا ةيم اإلسال ةفرعملا

ةمهاسملا ناك ، هاروتكدلا يف هثحب ةلا سر ناك يذلا ملسملا )عمتجملل

. ةيم اإلسال ةفرعملا يف زرب األ

يف قَّبطُي نأ دب وال اإلخالص، همز يال نأ دب فال قحلا فرُع اذإ

قلعت هن أل سفنلا يف اًعبط قحلا حبصي اهدعب . اهلك ةايحلا يحانم

» : يسدقلا ثيدحلا ىلإ ًةراشإ ؛ بلقلا يف هلعجي نم وه (وهللا . بلقلا ب

.2« نمؤملا يدبع ُبلق ينعسو نكلو ، يضرأ وال يئامس ينعسو ام

يف حبصيف هللا، رونب ئلتمي هنإف بلقلا ىلإ قحلا لخدي امدنع

لصيل يجراخلا رهظملا قرتخي نأ هرصبتو هلمأت يف نمؤملا ةعاطتسا

قحلا نمؤملل ِن طفلا بلقلل يلخادلا رونلا كلذبو . يلخادلا رهوجلا ىلإ

( يراصن األ ىركذ يف (ةلسلسو . حيحصلا وحنلا ىلع مَلا علا مهف نكمي

تابوعصلا ةهجاومو ، ةقدب هحرشو ، مويلا م لَا علا مهف ل ةلواحم يه

مييقتلل ٌةضرُع اًعبط هذه انتلواحمو . ةمئ مال ةروصب هيف ةثدحتسملا

. داقتن واال

تاثعبلا عمج ىلع لمع . ءاوسلا ىلع مهتاموكح ىلإو نيملسملا ىلإ اًهجوم هحصن ناكو هللا، ليبس ىلإ

يشتارك يف ةيم اإلسال تاثعبلل يملا علا داحت )اال ) ءاشنإ نع هدوهج ترمثأف دحاو نايك يف ةيوعدلا

دهعم سسأ كلذك .1964 ةنس يم اإلسال زكرملا مساب يشتارك يف اًرقم هل )لعجو ) .1958 ةنس ناتسكابب

مولع ىلإ ةفاض باإل ، يوعدلا بيردتلا و ةيم اإلسال مولعلا سِّردي يذلا ةيم اإلسال تاساردلل ةَّي ِ ميِلَعلا

ريبكلا هرثأ اإلسالم ىلإ ةوعدلا يف دهج نم هلذبي امل ناكو . اهريغو ةفاحصلا و ، نايد األ ةنراقمو ، داصتق اال

دمحم : اهنم ؛ اًبيتكو اًباتك نيعبرأ نم رثكأ فَّلأ . ةيوعدلا هت ال حر يف هيدي ىلع اآلالف ملسأف ؛ نيريثكلا ىلع

ناونعب اهرخآو هبتك مظعأ بتك 1973 ةنس يفو . اهريغو ، اكيرمأو ابوروأ يف اإلسالم ، روصعلا دجم ،)

. نيدلجم يف ةيزيلكن باإل ملسملا عمتجملل ةينآرقلا ةينبلا و سس )األ )
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مهنأ اوفرعي نأ اهب نوعيطتسي ةليسو نينمؤملا هللا ىط عأ (دقل

يهو ةي حلاَْدِس ةفرعملا كلتل مهباعيتساب ىدهلا قيرط يف [نورئاس

واألحالم ىؤرلا يه ةليسولا (كلتو .[ بلقلا اهرصبي يتلا ةفرعملا

توم دعب ملا علا يف اً دوجوم يقب ، ةوبنلا نم اًءزج ناك امف ، ةحلا )صلا

اذه يف اًدئار اًلمع " يراصن األ ىركذ يف " ةلسلس ت نمضت كل ذل .) يبنلا

ةيسدحلا ةفرعملا و اإلسالم). يف ىؤرلا وه ؛ ةفرعملا نم ِّ يسنملا (عرفلا

انبتك يف تءاج ةرصاعم ةيجيتارتسا اياضق الء جتس ال اًضيأ ةيرورض

ةلودو ميهاربإ نيد باتك و ، اإلسالم يف ابرلا ميرحت (باتك ( ) : لثم

هذه يف انمامتها ىلع اياضقلا هذه تزاح دقف ؛ ةينآرق )ةيؤر : ليئارسإ

. ةلسلسلا

نكمي روم باأل رصبتلا و ةسارفلا اهدحو ةيسْ حلاَد ةفرعملا ]وب ]

ةلحرملا وهو ، نتفلا نمز يف شيعن مويلا اننأب اًنيقي ملعي نأ ناسن لإل

اهنكمي ةيبيرجتلا و ةيقطنملا راكف واأل ُ ةفرعملا و . خيراتلا يف ةريخ األ

ةعيبطلا كاردإ اهرودقمب سيل ْ نكل ْب، سحو تايضرفلا ءاطعإ

نمز يف اننأ ب نيقيلا هيلع يوطني ام نإ . هشيعن يذلا رصعلل ةيقيقحلا

نأ دب ال ؛ ميوق ريمأ وأ مامإ اهل يتلا ةميوقلا ةعامجلا نأ وه نتفلا

ىلع ف . ىضم تقو يأ نم رثكأ ؛ اهمعد ىلإ عراسنو مويلا سسؤت

يبنلا رمأ وه كلذف ؛ ةعاطلا و عمسلا ب اهيلإ اوعراسي نأ ًةفاك نينمؤملا

ميظنت : دحاو ريمأ  ةدحاو ةعامج ) : يباتكو . مهل ملسو هيلع هللا ىل ص

عوضوملا اذه ىلإ هابتن اال ِي لوي نتفلا نمز يف ملسملا عمتجم )لا

. مهملا

لا ز ام ةلسلسلا هذه يف ناعبطيس ناذللا نارخ اآل ناباتكلا و

: يعوضوم ل نيسركم هللا نذإب نانو كيسو . امهفيلأت ىلع لمعي فلؤملا

.( ثيدحلا رصعلا و فهكلا ةروس و ، ةيم ال سإ ةر (ظن ( : دوهيلا ةدوع )
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1 روطس يف فلؤملا

( ةيبرغلا زيدن اإل رزج يف دادينيرت يف نيسح رازن نارمع (دلو

د. ُّذفلا خيشلا و يم اإلسال ملا علا نم هيجوتب اإلسالم سردو .1942 ماع

تاساردلل يميَّة ِل علَا دهعم يف ، يراصن األ نمحرلا لضف دمحم

ةفسلفلا يف ايلعلا هتسارد عبات مث . ناتسكاب ب يشتارك يف ، ةيم اإلسال

زيدن اإل رزج ةعماج يف ةيلودلا تاق ال علا يفو ، يشتارك ةعماج يف

فينج يف ةيلودلا تاساردلل يلا علا دهعملا يفو دادينيرت يف ةيبرغلا

. ارسيوس يف

تامدخلا ةرئاد يف ةيجراخلا تامدخلا يف اًفظوم اًقباس لمع

1985 ماع هتفيظو نم لا قتساو ، وغابوتو دادينيرت يف ةيجراخلا

ةيميلعلا دهعمل اًريدم نيُعو اإلسالم. ةلا سر ءادأ ىلع هتايح رصقيل

ماع ىتح بصنملا كلذ يف يقبو ، ناتسكاب يف ةيم اإلسال تاساردلل

نيعو ، ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا ىلإ رفاس 1989 ماع يفو .1988

ذنمو . اديرولف يف يمايم يف يم اإلسال ثحبلا و ةفاقثلا دهعمل اًريدم

ةنجللا يف ةيم اإلسال تاساردلل اًريدم كرويوين يف لمع 1991 ماع

يف لمع ي ناك و . ىربكلا كرويوين يف ةيم اإلسال تامظنملل ةكرتشملا

يف نتاهنام يف اهعرف يف ةدحتملا مم لأل ملسملا عمتجملا )ةسسؤم )

6 ىدم ىلع رهش لك يف ةرمً ةعمجلا صالة ميقي ناك ثيح ؛ كرويوين

. تاونس

بونج اًلثم رازف ؛ ةيم ال سإ ضارغ أل ةبئاد ةروصب رفاسي وهو

ماقأو . ةيم ال سإ تارضاحم ءاقل إل 1988 ماع ذنم تارم تس ايسآ قرش

وغابوتو ادانارغ : يبيراكلا رزج يف لإلسالم ًة مدخ ةلماك ةنس

.1997 ةنس ؛ ةيزيلكن باإل باتكلا ةعابط ةنس يف هذه فلؤملا ةريس تبتُك 1
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. دادينيرتو

(اإلسالم : يعادب اإل لمعلا هل ناكف ؛ نايد األ ةنراقم يف لأوَّف

هل و .1972 ماع ن اتسكاب يف رشن يذلا ، ثيدحلا ملا علا يف ةيذوبلا )و

يف ةيسامولبدلا ) : اهنم ؛ ةيلودلا تاق ال علا و اإلسالم يف تاباتك

يف هتاباتك نم ةعومجم ترشنو .( ةيبيدحلا ةدهاعم ليلحت اإلسالم:

.( ريغتملا يملا علا ماظنلا و (اإلسالم : ناونعب 1991 ماع ةروفاغنس

يراصن األ ىركذ ةلسلس يف 1997 ماع يف 1 هبتك ثدحأ ترشنو

: يهو ، يراصن األ ة افو ىلع ]ةنس 25 رورمل ةيونسلا ىركذلا ب ً ءافتحا ]

، ةنسلا و نآرقلا يف ابرلا ميرحت ، اإلسالم يف ابرلا ميرحت )ةيمهأ ) ( )

ةلودلا و زاجحل وا ةفيلخلا ، ةينآرق (ةرظن ( : ليئارسإ ةلودو ميهاربإ نيد )

يف ملسملا عمتجملا ميظنت : دحاو ريمأ ةدحاو ةعامج ، (ةيدوعسلا (

يراصن األ ىركذ ةلسلس يف نيرخآ نيباتك مامتإ يف لمأيو .( نتفلا نمز

ة يم ال سإ ةرظن و ، ثيدحلا رصعلا و فهكلا (ةروس ( ) : يعوضوم يف

.2( دوهيلا ةدوعل

. اًماع نيرشع وحن ذنم ةيزيلكن اإل ةغللا ب باتكلا اذه عبط 1

ةلودلا ةنميهل ةيرسلا ةطخلا نايب ، ةقاطلا و (موصلا ( ) : اهنم ؛ كلذ دعب ترشن ىرخأ بتك فلؤمللو 2

ا مِلا علا و وش درانرب جروج ، (ةينويهصلا (
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باتكلا تايوتحم

ةمدقم لا

لخدم : لو األ لصفلا

ةساردلا ةيجهنم -

ابرلا فيرعت : يناثلا لصفلا

ابرلل ةفلتخملا عاون األ -

ابرلا عاونأ رطخأ -

ةرحلا قوسلا و ابرلا -

ضرقلا ىلع ةدايزلا زاوج عم ضورقلا ءادأ -

ابر ُّدَعُي يذلا ةدئافلا رادقم -

نآرقلا يف ابرلا ميرحت : ثلا ثلا لصفلا

ابرلا عم لماعتلا يف نآرقلا ةقيرط -

ابرلا ميرحتل قباسلا ينآرقلا يحولا -

ينآرقلا ميرحتلا نم ىلو األ ةلحرملا  ابرلا يف لزن يحو لوأ -

ابرلل

داسفلا ىلإ يد يؤ ابرلا -

ةاروتلا يف ابر لا ميرحت -

روب زَّ لا يف ابرلا ميرحت -

ابرلا ميرحتو لفكلا وذ -

ليجن اإل يف ابرلا ميرحت -

نم اهيف امو ملسو هيلع هللا ىل ص دمحم ةلَا سر ِدوهيلا ُضفر -

ةم األ ىلا عتو هناحب س هللا راهظإ قبس ؛ ابرلل نآرقلا ِميرحت
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( ةيم اإلسال ةم األ (ةديدجلا

ابرلل ينآرقلا ميرحتلا نم ةيناثلا ةلحرملا -

نم ابرلا لا صئتسا : ابرلل ينآرقلا ميرحتلا نم ةثلا ثلا ةلحرملا -

يم اإلسال داصتق اال

ابرلا ةياهنو يدهملا مام واإل الم سلا هيل ع ىسيع -

ةنسلا يف ابرلا ميرحت : عبارلا لصفلا

يوبنلا ثيدحلا يف ابرلا يف ةديدشلا تاملكلا -

ملسو هيلع هللا ىل ص يبنلا اهنيب امك ابرلل ةفلتخملا عاون األ -

ابرلل ةفلتخملا عاون األ -

َّل جؤملا عيبلا ىلع ةظح مال -

( حابر األ نم ةبسنب عيبلا (ةحبارملا -

لضفلا ابرو ةيفرصملا ضورقلا -

ةفِلا خم ٌءارآ – ابرلا و ةيفرصملا دئاوفلا -

يبنلا ثيداحأ يف ابرلا و يدقنلا مخضتلا و ةعنطصملا دوقنلا -

ملسو هيلع هللا ىل ص

ابرلا ىلع ةيساس األ دودرلا ضعب : سماخلا لصفلا

داصتق اال يف ةيوبنلا ةَّن سلا و نيَّدلا -

نويُّدلا ءادأ ىلع نيرخ اآل ةناعإ -

نسحلا ضرقلا -

نيَّدلا ُلُّمحتو نْوَعلا بلط -

داصتق اال يف ةَّنسلا و نشخلا شيعلا -

قافن اإل يف ملسو هيلع هللا ىل ص يبنلا نسَّة -

ءاذغلا جاتنإ -
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صاخ حارتقا -

ةماعلا ةهجاوم ةطخ -

ةرورضلا نوناقو ابرلا : عباسلا لصفلا

ةص خال : نماثلا لصفلا

ابرلا يف ةبوجأو ةلئسأ : قحلم
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ة مدقملا

وه ، ةنسلا و نآرقلا يف ا برلا )ميرحت ) : هعوضومو ، باتكلا اذه

يذاتس أل ًءافو رشنُت يتلا ، يراصن األ ىركذ ةلسلس يف يناثلا )باتكلا )

يراصن األ نمحرلا لضف دمحم د. خيشلا ةبيطلا ىركذلا بحاص

ةيمهأ ) : ناونعب اًبيتك ةلسلسلا هذه نم رِشُن ام لوأ ناكو .(19141974)

ابرلا هلمحي يذلا ريبكلا رطخلل اًرظنو اإلسالم)1. يف ابرلا ميرحت

كلذ نم ةخسن فلأ 60 يلا وح تعبُط دقف عوضوملل ةغلا بلا ةيمه واأل

، ايزيلا مو ، ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا يف اًناجم عزوتل بِّيتكلا

. ةروفاغنسو

مظعم نأ يل حضتا ، ابرلا ةسارد يف هُتلذب يذلا دهجل ا دعبو

رداق ريغ مهضعبف . عوضوملا اذهب ةيفاو ةفرعم ىلع اوسيل نيملسملا

ال نورخآو . مهنيعأ يطغت يتلا بُجُحلا ببسب عوضوملا مهف ىلع

قدصب اولمع اذإ اًدج ةبعص حبصت مهتايح ألن عوضوملا نوسردي

: لا ق هنع هللا يض ر ٍسَنَأ نع ف . ميظع ٌر مأ اًلعف كلذ و . ابرلا بنجتل

ِةَعاَّسلا ِطاَرْش َأ ْنِم َّنِإ » : لوقي ملسو هيلع هللا ىل ص هللا لوسر ُتعمس

.2« .... ُلْهَجْلا َرُثْكَيَو ُمْلِعْلا َعَفْرُي ْنَأ

ىلإ نيملسملا ةجاح ُّ سمت ، مويلا يم اإلسال ملا علا ءاجرأ يفف

وال ، ةحضاوو ةطيسب ةقيرطب عوضوملا حرشتو ابرلا نع ثدحتت ُكُتب

اندهج نم فدهلا و . اًدج عساو وحن ىلع رشنُت نأ ُب تكلا هذهل دب

يف قباسلا بيتكلا ىلإ ةفاض باإل ؛ باتكلا اذه ةباتك يف عضاوتملا

ةلواحم وه ؛ اإلسالم يف ابرلا ميرحت )ةيمهأ ) : يراصن األ ىركذ ةلسلس

ىلع نيسح نارمع خيشلا عقوم يف ةروشنم يهو ؛ اًثيدح ةيبرعلا ىلإ تمجرت ؛ ةلا قمب هبشأ بِّيتكلا اذه 1

. ةكب شلا

. ملسم حيحصو يراخبلا حيحص يف ثيدحلا 2
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نحنو ؛ انيف بيعلا نإف انبيصن قافخ اإل ناك اذإف . ةريطخ ةوجف دس

حاجنلا ناك اذإو . مهتحيصنو مهتدعاسمو ءارقلا تاقيلعتب بحرن

. هناحب هللاس لضف ىلإ طقف دوعي كلذف انقيفر

اذه عم لماعتلا يف هانعبتا يذلا بولس لأل يساس األ جذومنلا و

ابطاخي نأ يوبنلا ثيدحلا و نآرقلل كرتن نأ وه بعصلا عوضوملا

انرود ناك ف . اهيلع بتاكلا تاقيلعت نم ِّ دحلا عم ، نكمم ردق ربكأب ئراقلا

ضعبو . قسانتم بولسأب اه َ ضرعو ، باتكلا ةدام َ ميظنت يساس األ

نم ةفلتخم نكامأ يف رركتت ةيوبنلا ثيداح واأل ةينآرقلا تاي اآل

يف ىتش تاقيبطت اهل ةررك ملا صوصنلا نأ ىلإ عجري كلذو ؛ باتكلا

. ابرلا عوضوم

اهيف ىعسي يتلا ةريبكلا ةعدخلا باتكلا عوضوم فشكيو

راقف واإل ليلضتلا ب ، نيملسملا روهمج ليلقتو فاعض إل لا جدلا حيسملا

مايقلا ىلإ ان َ ءارق ابرلا ب ةفرعملا دوقت نأ لمأنو . داحل واإل رفكلا مث

هللا. نذإب ةيناطيشلا ىوقلا هذه لمع لطب ُي يذلا بسانملا لعفلا ب

اولدأو باتكلا اذه ةدوسم الء مزلا و ءاقدص األ نم ددع عجار دقل

، ىفطصم يلعو ، رصان دمحأ قيِّدص : مهنم ناكو . ةميق تاحارتقاب

نم ضعبو . ناخ يلع تاوُجُش . دو ، نيدلا لا مك ميكو ، بوج ميهفلا و

لعلو  ةمدقملا هذه يف مهءامسأ ركذأ أال ينم بلط ةدوسملا عجار

ةراثإ ىلع أرجتي نم هجاوت يتلا تابوعصلا ىلع ةل دال كلذ يف

مويلا نم ةنس نيسمخ دعب امبرو !. اإلسالم يف ابرلا ميرحت عوضوم

لهجلا ف  ابرلا نع سانلا مِّلعي نأ ملسمل اًدج بعصلا نم نوكيس

ةحوسمم سانلا ريهامج لوقع نوكتسو ، اًدج اًيغاط نوكيس باإلسالم

. اًمامت

رغصأ ناميلس يبأ ىلع هتاكربو هتمحر لزنُي نأ هللا وعدنو

نم مهلكو ؛ ديشرلا دبع انيخأ كلذكو ، ةمطاف بوبحم ىنبل مأو ، نسح
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ثحبلا ىلع اننوُّثحي اوناك مهتحامسو مهدوجب نيذلا ؛ ةروفاغنس

يتلا ةيخسلا ةبه لا ميلس دمحم جاحلل ركشن امك . باتكلا اذه ةباتك و

هللا لأسن .1 باتكلا اذه ةعابط فيلا كت يف تقفن وُأ هيدلا و نع اهجرخأ

نم ؛ ناج فرشأو ، يلع رَفَظ موحرملا : هيوبأ كرابيو رفغ يو محري نأ

. نيمآ ؛ ناتسكاب يف يد نيبلا ور

نيسح رازن نارمع

نآرقلا راد دجسم

كرويوين ، دن ال يآ غنول

ةيرجه 1417 لا وش

. كرويوينب دن ال يآ غنول يف نآرقلا راد دجسم يف تعبط دق باتكلا اذه نم ىلو األ ةعبطلا )تناك ) 1
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لو األ لصفلا

لخدم

ميركلا هلوسر ىلع يلصنو هللا دمحن

ميجرلا ناطيشلا نم بهللا ذوعأ

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

اذهف ، ءاينغأ اًمئاد ءاينغ واأل ، ءارقف اًمئاد ءارقفلا حبصي امدنع

وهو ، يداصتق اال ملظ لا دجت ةرومعملا ءاجرأ لك يف مويلا و !. ملظلا وه

. ًىنغ نودادزي ءاينغ واأل ، اًرقف نودادزي ءارقفلا ف ؛ درَّ طم ٍ دايدزا يف

بلسلا باحصأ نيعشجلا نم ةيملا ع 1 ةرساك ةبخنف ! ببسلا وه ابرلا و

موقت ، ضر األ ءاحنأ يف اًضيأ رشتنتو ، برغلا يف زَّكرتت ، بهنلا و

فدهلا و . ابرلا قيرط نع ؛ مهراقفإو ، سانلا تاورث صاصتماب رارمتساب

ةيدوبع يف رشبلل لماكلا دابعتس اال وه ةرساكلا ةبخنلا هذهل ديعبلا

ةيعيرشتلا و ةيسايسلا ةمظن األ نوملا ظلا ىنب دقل ة. قينأ ة ثيدح

اًعم لمعت اهولعجو ، اهلك اإلعالم لئاسوو ةينوناقلا و ةيئاضقلا و

لقنل مدختس ُي زافلتلا ف . يداصتق اال ملظلا ماظن ىلع ةظفاحملل

مدختس ُي امنيب ، ةبوبيغ يف اوقبيل األحالم ضرأ ىلإ سانلا ريهامج

. مهدابعتس ال ابرلا

. ةشحافلا ةدئافلا ب ضارق اإل وه ابرلا نأ سانلا نيب عئاشلا نم

حبرلا نم ةيلا ع ةبسنب لا ملا ضارقإ وه ةشحافلا ةدئافلا ب ضارق واإل

امهم ؛ اًقلطم ةدئافلا ب ضارق اإل وه ابرلا اإلسالم يف نكل . عورشملا ريغ

بهن وه لغاشلا اهلْغُش ٍةبخن ىلع لديل باتكلا اذه يف ةرساكلا ةبخنلا حلطصم فلؤملا )مدختسي ) 1

. مهتاكلتمم مهبلسو سانلا تاورث
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يف هسفن لا ملا نوكي ةدئافلا ب لا ملا ضَرْقُي امدنعف ! حبرلا ةبسن تناك

. ةرطاخم يأ ُِّع قوت وأ ، دهج وأ لمع يأ نع اًلقتسم ؛ نمزلا رورمب دايدزا

. تاكلتمم لل وأ علس لل وأ ، لمع لل الٍل غتسا لباقم يف ةدايزلا هذه يتأتو

دهج بال ءيش ىلع لوصحلا نكمي ال هنأ الء جب حضوأ هناحب س وهللا

وأ لمعلا الل غتساو .[39 : مجنلا ] ﴾ ىَعَس اَم اَّلِإ ِناَسْنِإْلِل َسْيَل ْنَأَو ﴿ : لمع وأ

ىلا عت هللا همرح رمأ وهو  اهتميق صاقنإب نوكي تاكلتمملا وأ علسلا

َساَّنلا اوُسَخْبَ ت اَلَو ﴿ : اهنم ؛ نآرقلا نم ةددعتم تايآ يف اًحيرص اًميرحت

اَلَو ﴿ ،[85 : دوه ] ﴾ ْمُهَءاَيْشَأ َساَّنلا اوُسَخْبَت اَلَو ﴿ ،[85 : فارع [األ ﴾ ْمُهَءاَيْشَأ

.[183 : ءارعشلا ] ﴾ ْمُهَءاَيْشَأ َساَّنلا اوُسَخْبَت

لا يتح باال سانلا ريهامج نم لا ملا بلس يف ابرلا نوكي كلذك

ةيكيتس ال بلا و ةيقرولا دوقنلا كلذ لا ثمو . ىرخ األ عادخلا كال شأو

مهس باأل تابراضملا تايلمع يف ابرلا اًضيأ كلا [نهو . ةينورتكل واإل

لقتنت هذه انمايأ يف لا وم األ نم %60 نم رثكأف .[ اهوحنو تادنسلا و

. ةبراضملا تايلمع قيرط نع داصتق اال ملا ع يف

، مويلا مَ لا علا نكل . اًمراص اًمزاح اًميرحت ابرلا ىلا عت هللا مرح دقل

ْنَع ثيدحلا يف ريذنلا تبثي اذهو . ابرلا ب مختم ، يم اإلسال م لَا علا هيفو

» : َلا َق ملسو هيلع هللا ىل ص ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ هنع هللا يض ر َةَرْيَرُه ي ِبَأ

ُهَباَصَأ ُهْلُكْأَي ْمَل ْنِإَف اَبِّرلا َلَكَأ ِإالَّ ٌدَحَأ ىَقْبَي َال ٌناَمَز ِساَّنلا ىَلَع َّنَيِتْأَيَل

انيف بجاولا امف .« ِهِراَبُغ ْنِم ُهَباَصَأ » : ٍةياور يفو .1« ِهِراَخُب ْنِم

؟: لئاسملا هذه ةهجاومل

ةمواقم نم نكمم ردق ربكأ راهظإب يفتكي أال قحلا نمؤملا ىلع

يف هده ج لذبي نأ كلذ هيلع نكل ، ابرلا نم هترسأو هسفن يمحيل ابرلا

راهظإ اًلوأ يضتقي كلذو .( مهل نوعاملا لذب نيجاتحملا سانلا (نوع

.( دواد يبأ ننس فيعضو حيحص يف ينابل األ (هفعض ثيدحلا 1
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ةامدُملا ةماسلا بلا خملا نم يم اإلسال ملا علا صيلختل ليصأ دهج

اً مئ مال اًدر دريَّ ملو ، ابرلا نم هسفن يمحيل نمؤملا حفاكي مل اذإ ف . ابرلل

هناميإ نإف ابرلا ب عقاولا ملظلا هنمو ملا علا ىلع عقاولا ملظلا )ىلع )

ةروس يف كلذ نم اًريذحت ةقدب انيطعي نآرقلا و ! فوجأ نوكي

.1 نوعاملا

ىلع اًمئ مال اًدر درللو ، اذه ابرلا رصع يف نامي اإل ىلع ةظفاح مللو

ةعامجلا يف اونوكي نأ نينمؤملا ىلع نإف ، ملا علا ىلع عقاولا ملظلا

ةرمإب لمعت نأ ةعامجلل يغبنيو . ابرلا حفاكت يتلا نيملسملا )عمتجم )

اومزل ُي نأ نينمؤملا ىلعو . عوضوملا ب ةيفاو ةفرعم هل ءفك ريمأ

دعاوقب اوطبضني نأ مهيلع مث . ريم األ كلذل ةعاطلا و عمسلا ب مهسفنأ

اوظفحيل نيملسملل رخآ ليبس نم كانه سيلو . ةعامجلل ماعلا كولسلا

.! اذه ابرلا رصع يف مهناميإ

نيقاب لا ملا سأر يكلا م دجت ال ابرلا ىلع زكترملا داصتق اال يف

؛ ةراسخلا ثودح ةيناكمإ نم نودحي م هن أل ؛ بسحو دب األ ىلإ ءاينغأ

اهكلمي يتلا تاورثلا نوصتمي مهف ، رارمتساب ًىنغ نودادزي مهدجت لب

مل نإ نيذلا ؛ سانلا كئلوأ باسح ىلع ًىنغ نوداد زيسو . نورخ اآل

يلا خلا رامثتس اال ماظنب مهراقفإ نمث نوعفديس ؛ اًلعف ءارقف (اونوكي

. ةينوناق ةقرس إال وه ام رطاخملا نم يلا خلا رامثتس واال .( رطاخملا نم

رثكأف رثكأ سانلا ب رقفلا ىوتسم ردح ني و . رارمتساب ءارقفلا ددع دادزيف

الة صلا هيلع يبنلا لا ق دقو . عقدملا رقفلا ةلحرم ىلإ لصي نأ ىلإ

نأ نكمي عقدملا رقفلا نم ةلود يف نوشيعي نيذلا سانلا نأ الم سلا و

ىلع ةزكترملا ةيلا مسأرلا تماق مويلا و . ىلا عت بهللا مهناميإ اودقفي

كلذب يهو . رقفلا طخ ىلإ رشبلا نم ةقحاسلا ةيبلا غلا لا صيإب ابرلا

3 ِنيِكْسِ ملا ِماَعَط ىَلَع ُّضُحَي اَلَو 2 َميِتَيْلا ُّعُدَي يِذَّلا َكِلَذَف 1 ِنيِّدلا ِب ُبِّذَكُي يِذَّلا َتْيَأَرَأ ﴿ : نوعاملا ةروس 1

﴾. 7 َنوُعاَمْلا َنوُعَنْمَيَو 6 َنوُءاَرُي ْمُه َنيِذَّلا 5 َنوُهاَس ْمِهِتاَلَص ْنَع ْمُه َنيِذَّلا 4 َنيِّلَصُمْلِل ٌلْيَوَف



26

ةدحلملا ةراضحلا اهل خال نم ىعست ىربك ةطخ نم اًءزج لكشت

!. داحل اإل ىلإ مهلك سانلا لا صي إل ملا علا ىلع ةنميهملا

ةيبلغ األ نإف ، ابرلا رطخ ىلع اًمئ مال اًدر نونمؤملا دريَّ مل ام و

. مهناميإ اوعيضي نأ نكمي ملا علا ءاحنأ يف نيملسملا نم ةقحاسلا

نيلَغتسملا ررحت يتلا ةرِّرحملا ةوقلا رود اإلسالم ىلوت اذإف

. بلصتلا و ةدشلا ب هُمِصَت ةيناطيش فاصو أل ًةضرع نوكي ، نيمولظملا و

اوماق نيذلا كئلوأ اهب مكحتي اإلعالم لئاسو ف . ةحضاو كلذ يف ةلعلا و

نم مهسفنأ مهو ، ابرلا ىلع ينبم يملا ع ٍ داصتقا معدو سيسأتب

اًناطيش اإلسالم نم نولعجي نم مهو !. اًعيمج سانلا نوملظي

ةءابع سبلي فرحنم لكش كانه ْنكل . تيقَملا بصعتلا هيلإ نوبسنيو

ةبخنلا هجاوي ال وهف اذلو ، ابر ةيفرصملا دئاوفلا نأب رقيُّ ال اإلسالم

هريوصت يف اإلعالم لئاسو ىرابتتو ، يداصتق اال اهملظ يف ةرساكلا

إلسالم. نيِدل حيحصلا لكشلا هنأ ىلع

، سانلا تاورث صاصتم ال ابرلا ن وطاعت ي سانلا رارشأ ناك اذإو

نأ عقاولا ف . ةلئاطلا تاورثلا عيمجت نم رثكأ اًئيش نوبسكي م هنإف

برح ةروصب ابرلا وه كلذو . رشبلا دابعتسا ىلإ لوصولا مهرودقمب

نأ ةفرحملا ةارو تلا نم حرش ن نأ باتكلا اذه يف لواح ون . ةيداصتقا

يف اًل حال ابرلا لعجف ةاروتلا فَّرح نمل ىمس األ دصقملا وه اذه

. سانلا رئاس عم لماعتلا

برحلا ىلا تع هللا نلعأ دقف ؛ ٌبرح إال وه ام ًةقيقح ابرلا وألن

َنِم َيِقَب اَم اوُرَذَو َهَّللا اوُقَّتا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ﴿ : ابرلا نولكأي نم ىلع

ِهَّللا َنِم ٍبْرَحِب اوُنَذْأَف اوُلَعْفَت ْمَل ْنِإَف 278 َنيِنِمْؤُم ْمُتْنُك ْنِإ اَبِّرلا

.[279278 : ةرقبلا ] ﴾ ... ِهِلوُسَرَو

ليوط نمز رمي نلف ثيدحلا و نآرقلا تاريذحتل هبتن ن مل اذإف

نوكت نلو . ةرساكلا ةبخنلا اهب مكحتت ةيملا ع ةموكح اندبعتست نأ لبق
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امتص دق نوكي ابرلا ألن ؛ دابعتس اال اذه ةمواقم يف اننيعت ةوق انل

ريمدتل انسؤبو انرقف دابعتس اال ةداس لغتسيسو . اهففج و انتاورث

. نيدَبعتسم انرص اآلن اننأب رقيُّ انضعبو باإلسالم. انناميإ

نأ ةقيقحب نينمؤملا راذنإ وه باتكلا اذه ةباتك نم انفده نإ

يناطيشلا اهطيطخت يف حاجنب اآلن ىلإ تلمع دق ةرساكلا ةبخنلا

هللا ىل ص يبنلا هب ربخأ يذلا بيغلا و . سانلا ىلع برحلا نش ل ريبكلا

يبنلا حضوأ دقل اآلن. ققحت دق يملا علا ابرلا لكأ نأشب ملسو هيلع

ناميإو ةم األ ةم سال ىلع ربك األ رطخلا نأ الء جب ملسو هيلع هللا ىل ص

يف لزن يذلا هناحب س هللا ريذحت دكؤي اذهو . ابرلا نم ٍتآ نينمؤملا

. يحولا رخآ يف ابرلا

يشفتب ملسو هيلع هللا ىل ص يبنلا هب ربخأ يذلا بيغلا نكي ملو

ةينامث علا ةف ال خلا ءاغلإ ذنم ديدحتلا ب لب طقف سم باأل ققحت دق ابرلا

ىلع ةزكترملا ةيلا مسأرلا ابوروأ تناك 1924 ةنس لبقف .1924 ةنس يف

. نيملسملا نوؤش ريدت يتلا ةمظن األ قارتخا يف طقف تحجن دق ابرلا

ابوروأ نم ةدئافلا ب لا ملا 1 ينامثعلا ةفيلخلا ضرتقا ؛ لا ثملا ليبس ىلعف

يبورو األ يلا ملا زازتب لال عوضخلا ىلع 1857 ةنس يف ربجُأ نأ ةجردل

ميلا قأ عيمج يف ةمذلا لهأو ةيزجلا ماكحأب لمعلا لا طبإ مث نمو

يديلقت لا ثم اذهو . دئاوفلا و نيَّدلا عفد نع اًضيوعت ةينامثع لا ةلودلا

ناك اًضيأ كلذ نكل . هذه ان مايأ يف هؤ بال مع يذلا يلا ملا طلستلا ىلع

وأ ماعلا ماظنلل يهل اإل عيرشتلا جذومن ىرع كيكفت ةيلمع (ةيادب

جذومنلا هب لدب ُ تساو ، اإلسالم راد يم اإلسال ملا علا يف )ةلودلا ) (

تيطع أُو هللا نيِد نم ةطلسلا هيف تذخ ُأ يذلا يداحل اإل يبورو (األ

لمجم يف ابرلا لغلغت 1924 ةنس ذنم نكل !. ِشْرك إال كلذ امو . ةلودلل

ىتح اًماع 17 هرمع ناك نأ ذنم ةينامثعلا ةلودلا مَكَح :(18611823) لو األ ديجملا دبع ناطلسلا وه 1

. هتافو
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طلستلا ىقلأو . ضر األ ءاحنأ عيمج يف نيملسملل ةيداصتق اال ةايحلا

هئادعأ يدي نيب هلمكأ ب يم اإلسال ملا علا ب ابرلا يف نماكلا يلا ملا

ةفاك سانلا نأ مويلا عقاولا و . بار حلاِ و نيكاكسلا ب به نيصبرتملا

. ابرلا لئابح يف نوعقاو

، ةَّنسلا و نآرقلا يف ةروكذملا قئاقحلا مهف يف اندِهَج اذإو

انيلع يذلا لباقملا ناك امهم اهب اَّنمآو ، ابرلا ميرحتب ةلصتملا ةصاخبو

برحلا نشي يذلا ودعلا نم انسفنأ يمحن نأ انعسوب ناك امبرلف ، هلذب

ملسو هيلع هللا ىل ص انيبن انرذحي ملأ ؛ اًريخأو . ابرلا ب انيلع ةيداصتق اال

: اهبنجت انيلع يتلا ةريبكلا ةعبسلا ماث اآل نم

: َلا َق ملسو هيلع هللا ىل ص يِّ ِبَّنلا ِنَع هنع هلا يض ر َةَرْ يَرُه َأِبي ْنَع -

» : َلا َق ؟ َّنُه اَمَو ، ِهَّللا َلوُسَر   اَي : اوُلا َق .« ِتاَقِبوُمْلا َعْبَّسلا اوُبِنَتْجا »

، ِّقَحْلا ِب ِإالَّ ُهَّللا َمَ ّرَح ي ِتَّلا ِسْفَّنلا ُلْتَقَو ، ُرْحِّسلا َو ، ِهَّللا ِب ُكْرِّشلا

ُفْذَقَو ، ِفْحَّزلا َمْوَي ي ِّلَوَّتلا َو ، ِميِتَيْلا ِلا َم ُلْكَأَو ، اَبِّرلا ُلْكَأَو

.[ يراخبلا حيحص ] « الِتَ ِفاَغْلا ِتاَنِمْؤُمْلا ِتاَنَصْحُمْلا

سانلا ملظي ابرلا ب لمعلا هيف حبصأ ملا ع يف مويلا شيعن اننإ

. موي دعب اًموي دادزي ملظلا اذهو . اًريبك اًيداصتقا اًملظ ءايرب األ

نوتيرب ةيقافتا تراهنا (امدنع 1971 ماع ذنم ترم يتلا تاونسلا و

ةيملا علا ةرساكلا ةبخنلا لبق نم يلعفلا دابعتس اال ىلع ةدهاش 1( زدوو

اذه هنمضتي يذلا ريذحتلا نإ . يمَلا علا يوبرلا داصتق اال ةرئاد يف

نم هساسأ يف بوتكملا و ،1997 ماع يف كرويوين يف روشنملا ، باتكلا

دابعتس اال دكؤتس ةمداقلا تاونسلا نأ نيبي ، ةينآرق رظن ةهجو

. ةرساكلا ةيملا علا ةبخنلا كلت لبق نم نيعمجأ سانلل يداصتق اال

وه هدحو اإلسالم نأب اناوعد حرشي نأ باتكلا اذه لواحي و

يف ةفيفط بذبذت ةبسنب لودلا نيب الت معلا فرص رعس تيبثت اهنع مجن 1944 ةنس تدقع ةيقافتا يه 1

. بهذلا و الر ودلا لباقم
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. ابرلا هببسي يذلا يداصتق اال ملظلا نم سانلا ريرحت ىلع رداقلا

ال ةيقيرفإ ٍلوصأ نم نييكيرم األ نإف ، سانلا لك نيب نمو كلذك

ىرخأ دعب ًةرم اوضرعت د قف ؛ ابرلا ميرحت عوضومب اومتهي نأ مهل دب

نم نييكيرم األ ىلع عقاولا ملظلا نإف اآلن ىلإو . يداصتق اال ملظلل

. ىرخأ دعب ًةنس اًءوس دادزيو ، اكيرمأ يف رمتسم ةيقيرفإ ٍلوصأ

ًةلماعم نولَماعي ٍسانُأ ىلع يسايسلا و ينيدلا و ري صنعلا ملظلا ف

هبناج يف هنكل . اًرمتسم لا  ز ام دوس األ مهنول ببسب ةفلتخم

. رطخلا مظعأ لكشي يداصتق اال

ىلإ ةريهشلا نيمولظملا ةريسم 1( غنيك رثول نترام د. داق (دقل

هملح نع حوضوب هباطخ يف ثدحتو 1963 ماع يف نطنشاو ةمصاعلا

ًةفسلف ملظلل ةيملِّسلا ةمواقملل هدييأت نلعأو . ملظلا نم ٍلا خ ٍم لَا عب

نم ًةذوخأم ةفسلفلا كلت تناك اًعبطو . نيمولظملا ريرحتل ً ةيساسأ

مل هنكل ، نطنشاو ىلإ ْس كْإ ُكوْم لْا َم بهذ )و ) .2( يدناغ يدنهلا (دئاقلا

ةفسلفو ةريسملا كلتب اًباترم يقبو .1963 ماع ةريسملا كلت يف كرتشي

ةلا ح نسحتس اهنأب نمؤي ملف ، اهتراثأ يتلا ملظلل ةيملِّسلا ةمواقملا

تقبس يتلا ةليللا يف ثدح امف !. 3 كلذ يف اًقحم ناكو . نيمولظملا

تاجاجز تحت ُف دقف . ةثامدب اهلمجمب ةريسملا نم رِخس ةريسملا

ىلو األ ةجيتنلا نأب نيرخ اآل ِّر كذيو بقاري موكلا م ناكو ؛ )بارشلا )

ردصملا ] . مهتايدتنم الق غإ لب دوسلا نع ملظلا عفر نوكت نل ةريسملل

يف يرصنعلا زييمتلا ءاهنإب بلا ط . ةيقيرفإ لوصأ نم نييكيرم لأل ميعز :(19681929) غنيك رثول نترام 1

يبصعتملا ضيبلا نم لجر هلتق . هد بال

الل تح لال هتمواقم يف دمتعي ناكو ؛ اهل ال قتسا ةلحرم يف دنهلل ميعز :(19481869) يدناغ امتاهملا 2

مث ، كنوضوافي مث ، كلتق نولواحي مث ، كن وبراحي مث ، كنولهاجتيس لا و ةيملِّسلا ةمواقملا ىلع يناطيربلا

.« رصتنتس ة ياهنلا يفو ، نوعج ا رتي

نجُس . ةيقيرفإ ٍلوصأ نم يكيرمأ ؛ ناسن اإل قوقح يف طشانو هَّوَفُم بيطخ :(19651925) سكإ موكلا م 3

، كرويوين يف بطخي مئاق وهو اهنم ةث ثال صاصرلا ب هلتق ةكرح ىلإ هنجس يف بستناو ؛ هبابش (يف

. هروف نم تامو ؛ ةصاصر ة رشع تس هردص يف ترقتساف
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، هور دنأ ربراه ةعابط ، نامدلوغ رتيب فيلأت ، سكإ موكلا م ةايحو )توم ) : ةيزيلكن باإل

[104 ةحفصلا ،1973 ةنس كرويوين

عضولا حبصأ و . ملح درجم غنيك رثول نترام ملح )يقبو )

هيلع ناك امم أوسأ ةيقيرفإ ٍلوصأ نم نييكيرم لأل مويلا يداصتق اال

قان خلاِ دتشاو . ملظلا دازو .( موكلا م لتُقو غنيك (لتُقو ( ) . ةريسملا َتقو

ةلا حلا روهدت ىلع رم األ رصتقي ملف ! نيمولظملا ريهامج ةبقر لوح

ىلع مهتردق فعضأ كلذك لب اكيرمأ يف نيمولظملل ةيداصتق اال

عمتجملا يف ةصاخبو ميقلا و لألخالق يملا ع رايهنا ثدحو . ةمواقملا

رثكأ نيمولظملا زجع دادزاف اًداسف هيف داحل اإل ثاع يذلا ثيدحلا

، ةيتاذلا مهتاردق ُفت عضو ، روم األ كاردإ ىلع مهتردق تَّلقو ، رثكأف

اهب مهنكمي ناك يتلا مهاوق تراخف ؛ يق األخال مهجيسن كتهتو

. ملظلا ةمواقم

؛ نييبورو األ ريغ نم سانلا ملح ،1970 ماع يف تاونس ذنمو

ربكأ ةلا دع بلجي ديدج يملا ع يداصتقا ماظن سيسأت نع اوثدحت ف

ملا عب لم األ كلذ نكل . نامزلا كلذ يف عضولا هيلع ناك امم سانلل

نأ هل نكي ملو . اًضيأ ملح درجم ىلإ لوحت ديدج يملا ع يداصتقا

دقل . تاعازنلا ِّثبل ًىدتنم ةدحتملا مم األ تمدخُتساو !. اًدبأ ققحتي

دادزا تاونسلا كلت لك دعبو . ىدتنملا قفخأو . ىعسملا كلذ قفخأ

ءارقفلا ريهامجو . اًرقف نودادزي ءارقفلا ناك امنيب ؛ ًىنغ ءاينغ األ

. هب رابِكلا اهونئاد اهلبكي ريبك نيَد يف مويلا ةعقاو ةريقفلا لودلا و

مهنمو ؛ مهتداقو ، اًروهدت داد زت نيمولظملا ةلا ح نأ ةقيقحلا و

يذلا قيرطلا ىلإ مهدشري ليلد مهدنع سيل ،1 ناخرف سيول لا ضلا

عمو . يداصتق اال ملظلا نم نيمولظملا ريرحتل هوكلسي نأ مهل يغبني

ةمأ ةكرح معزتو ،) 1950 ةنس همعزب اإلسالم يف لخد . دوسلا قوقح نع ٍماحم : ( 1933) ناَخَرَف سيول 1

ز لا ز امو 1977 ةنس ةدسافلا )اإلسالم
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نويلملا ةريسمل ىلو األ ةيونسلا ىركذلا تءاج ؛ باتكلا اذه ةباتك

. ةتبلا نيمولظملا ىلع ءيش ريغتي ملو ؛ تبهذو ، ناسنإ

ةيداصتق اال ةلا دعلا قيقحتل دوهجلا لك نإ : انرظن ةهجو نم ف

ةحيحصلا ةقيقحلا ىلإ سانلا تفتلي نأ ىلإ قافخ باإل رمتستس

نم اًملا ع سانلل ديعي نأ نكمي هدحو نآرقلا ف . نآرقلا يف ةروكذملا

ةقيقح اوفرعي نأ سانلل نكمي هدحو نآرقلا ب هن أل الم؛ سلا و ةلا دعلا

همدختسي يذلا يرسلا الَح سلا باتكلا اذه فشكيو !. ابرلا

ةداقو .! ابرلا وهو أال ؛ سانلا باقر لوح ملظلا لبح دشل نوملا ظلا

اذهب قلعتي ءيش يأب مهل ملع ال وأ ؛ ملعلا نم ءيش مهيدل نيمولظملا

ملعلا و اإلسالم. يف دوجوم هتفرعم مهب ردجي ذي لا ملعلا و . عوضوملا

هللا؛ ِ لسر ِ رخآ نسوَّة هللا، باتك نآرقلا يف ٍّقحب دوجوم ابرلا عوضومب

. ملسو هيلع هللا ىل ٍص دمحم

، برحلا نش ىلإ نيملسملا اعد نآرقلا أن ةيمه األ ميظع نم ف

ملظلا كلذ نم نيمولظملا ريرحتل ، ةيملسلا دوهجلا قفخت امدنع

ترهظ برحلا ىلإ نآرقلا ةوعدو .[279 : ةرقبلا ] ابرلا ب وعدملا ؛ يداصتق اال

يف اإلسالم، ساسأو رهوج ف . ملظلا ىلع ميظعلا هللا بضغ قايس يف

. ملظلل ٍداعم ، ةيعقاولا ةايحلا

اتناك ليجن واإل ةاروتلا نأ ركذي لب بسحو ابرلا ِّم رحي ال نآرقلا ف

ٍ رومأو ، ابرلا ببسبو ؛ ابرلا لحُتساف . ابرلل يهل اإل مير حتلا ليدبتل اتفِّرُح

، ةنام فاأل . ميقلا هيف راهنت ٍ رصع يف مويلا شيعن ، ةريثك ىرخأ

يفتخت ٌمَيقو الٌق خأ ؛ نامي واإل ، نسحلا تيصلا و ، قدصلا و ، ةماقتس واال

دق ملسو هيلع هللا ىل ص دمحم يبنلا ناكو . اًعيرس اًعيرس ملا علا نم

ىل ص لا ق دقف . ةعاسلا تام عال نم ًةم عال ؛ نمزلا اذه ءيجم ب انربخأ

ْنِم [ نامي اإل وأ ] ُةَناَمَ األ ُضَبْقُتَف ؛ َةَمْوَّنلا ُلُجَّر لا ُماَنَي ... :» ملسو هيلع هللا
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ُضَبْقُتَف ؛ َةَمْوَّنلا ُماَنَي َّمُث .1 ِتْكَوْلا ِرَثَأ َلْثِم [ هبلق يف ] اَهُرَثَأ ُّلَظَيَف ؛ ِهِبْلَق

3؛ َطِفَنَف َكِلْجِر ىَلَع ُهَتْجَرْحَد ٍرْمَجَك 2؛ ِلْجَمْلا َلْثِم اَهُرَثَأ ىَقْبَيَف ]؛ ةنام [األ

ٌدَحَأ ُداَكَي َفَال 5؛ َنوُعَياَبَتَي ُساَّنلا ُحِبْصُيَف . َشيٌءْ ِهيِف َسْيَلَو 4؛ اًرِبَتْنُم ُه اَرَتَف

اَم : ِلُجَّرلِل ُلا َقُيَو .! اًنيِمَأ لُجَرًا ُفالٍنَ ي ِنَب ِفي َّنِإ : ُلا َقُيَف . َةَناَمَ األ ي ِّدَؤُي

ْنِم ٍلَدْرَخ ِةَّبَح ُلا َقْثِم ِهِبْلَق ِفي اَمَو ؛ ُهَدَلْجَأ اَمَو ، ُهَفَرْظَأ اَمَو ، ُهَلَقْعَأ

.[ يراخبلا حيحص ] « ... ٍناَميِإ

ةفوصوملا االت حلا ققحتب نومِّلسي نمم مويلا نوريثك كلا نهو

رمد دقلف .! ةعاسلا وندِّ ىلع ةم عال وه ابرلا ُ راشتناو . ثيدحلا اذه يف

 مويلا نودسافلا سانلا ف ة!؛ نكمم ٍ دحأب ةقثلا ت داع ام و ؛ ميقلا ابرلا

لا م ىتح ؛ ءيش لك نوقرسي مهدجت  طرفملا عشجلا مه َ دسفأ

. ميتيلا

رصعلا يف نييبورو األ نيب عشجلا يشفت 6 دسأ دمحم ىأر دقل

ٍرَوُس يفو فهكلا ةروس يف نآرقلا يف اًفوصوم هدجن يذلا ؛ ثيدحلا

ام اهيف لجس ةكم ىلإ قيرطلا هباتك يف ةمهم ةرقف كلا )نهو ) . ىرخأ

مل نكل . روصعلا رم ىلع 7 رثاكتلا سانلا فرع دقل » : لا قف ؛ ىأر

. داَوَس يف ءاضيب ةطقن هنأكو ؛ ءيشلا يف ريسيلا رث األ : ُتْكَولا 1

وأ ديلا ةحار يف ؛ لمعلا ةرثك نم تناك امبرو . قْرحلا رَثأ نم ًءام ألت تما امبر دلجلا يف ٌةواسق : لْجَملا 2

. مدقلا لفسأ

: هباوصو ؛ يِلْجِر وأ يِدَي ْتَلَفْقَف وأ ، يِلْجِر وأ يِدَي ْتَلَلْقَف : لوقت ةماعلا و . حْرَقلا هباصأ يأ : دْلِجلا طِفَنف يأ 3

َلِجَم

. اًمِرَو َدْلِجلا ىرتف يأ : اًربتنم هارتف 4

. ةراجتلا ب نورتشيو نوعيبي : نوعيابتي 5

نم ٌرْبَح هُّدجو ةيدوهي ةلئاعل [دلُو . ةلا حرو يم ال سإ بت اكو يح ال صإ فوسليف :(19921900) دسأ دمحم 6

راز . اًيفحص لمع مث انييف ةعماج يف ةفسلفلا سرد .( سْياف دْلُبوُيِل ت تناكو ؛ ادنلوب يف دوهيلا ]رابحأ

ةسارد يف قمعتو ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ رفاس مث ؛ سدقلا ىلإ لقتنا مث رهز األ ءاملعب اهيف ى قتلا و ةرهاقلا

1932؛ ةنس ؛ دنهلا اهنم ناك ؛ ةيم اإلسال ميلا واألق لودلا نم ددع يف فاط .1926 ةنس هم ال سإ نلعيل اإلسالم

. ناتسكابلا ةلود ءاشن إل يعسلا و هعم ءاقبلا ب لا بقإ دمحم هعنقأ ثيح

من نأ ىري وهو اإلسالم. قانتع ال هتلحر يف اهأرق يتلا رثاكتلا ةروس نع انه دسأ دمحم )ثدحتي ) 7

؛ هيلع بلا كتلا و ايندلا عاتم حب يناعملا
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ىلع اً صرح لوحتف ناسن اإل ىلع رثاكتلا ىغط نأ اآلن لبق ثدحي

ام لك بجحت ةواشغب ىقلأو لوقعلا ب دبتس ا ىتح ءايش األ بسك

لك ِ لعفو ءيش لك ىلع لوصحلل َم واقي ال ٌ قوت كانه راص ف : هاوس

نم ُ رثكأ اًدغو ، ةحرابلا نم ُ رثكأ َ مويلا و ؛ ءيش لك ِ قيفلتو ءيش

؛ هطوسب مهرودص دلجيو سانلا قانعأ بكري ٌ ناطيش هنإ : مويلا

يف بوذت اهنكل ، دعبلا يف ةعمً ال صقارتت ٍ تاياغ ىلإ اوعسيل

تاياغب اًمئاد مهيِّنمتو مه ُد عتِو . اه يلإ ن ولصي املا ح ةسيسخ ةهافت

يف مهرظتنت ًءاوغإ رثكأو اًقيرب رثكأ ٍ تاياغ ؛ مهرظتنت ىرخأ

كلذو : اهيلع نولصحي املا ح ربكأ تاهافت ىلإ مهُّدشتو ، قف األ

﴿ : ناسن اإل حور يف ر بكُي أتفي ال ةديدجلا تاياغلل مهنلا كلذ ، عوجلا

نوشيعت يذلا َميحجلا  ﴾6 َميِحَجْلا َّنُوَرَتَل 5 ِنيِقَيْلا َمْلِع َنوُمَلْعَت ْوَل اَّلَك

بتكلا داحتا ةعابط ، دسأ دمحم فيلأت ، ةكم ىلإ )قيرطلا ) : ةيزيلكن باإل ردصملا ] .1« هيف
يف 102 مقر ةروسلا يه رثاكتلا ةروسو .310 ةحفصلا ،1996 ةنس روبمل اال وك ، ةيم اإلسال

ُمُتْرُز ىَّتَح 1 { ءيش لك نم راثكتس باال عمطلا و عشجلا } ُرُثاَكَّتلا ُمُكاَهْلَأ ﴿ : اهصنو نآرقلا

ِنيِقَيْلا َمْلِع َنوُمَلْعَت ْوَل اَّلَك 4 َنوُمَلْعَت َفْوَس اَّلَك َّمُث 3 َنوُمَلْعَت َفْوَس اَّلَك 2 { مكرباقم } َرِباَقَمْلا

ِنَع ٍذِئَمْوَي َّنُلَأْسُتَل َّمُث 7 ِنيِقَيْلا َنْيَع اَهَّنُوَرَتَل َّمُث 6 { هيف متنأ يذلا } َميِحَجْلا َّنُوَرَتَل 5

.[﴾{ مكتايح يف ناك يذلا } ِميِعَّنلا

. مهتاعمتجم رمديو سانلا دسفي . ابرلا هأشنأ يذلا م لَا علا وه اذه

امع اوثحبي نأ سانلا ىلع اًمازِل راص ؛ ىضم تقو يأ نم رثكأ و ؛ مويلا و

اهب ْ تأبنأ يتلا ِ ةقيقحلا ؛ ةحض اولا ةحيحصلا ةقيقحلا ىلإ مهدشري

ليجنإو الم، سلا هيل ع دواد روبزو الم، سلا هيل ع ىسوم ةاروت اًقباس

ترهظو تداع يتلا ِ ةقيقحلا ؛ كلذ دعب تف ِّ رحو الم، سلا هيل ع ىسيع

ةعبط  ص417 ةكم ىلإ قيرطلا دسأ دمحم باتكل ةيبرعلا ةمجرتلا يف ةبيرق ظافلأب دوجوم )صنلا ) 1

ناونعب نيي ال ملل ملعلا رادو ناكيبعلا ةبتكم ةعبط يفو (هـ). ضايرلا ب ةماعلا زيزعلا دبع كلملا ةبتكم

نم ةروتبم هيف نوشيعت يذلا ةريخ األ ةرابعلا »و » ] م). 1998  1418هـ ةنس ) ص250 اإلسالم ىلإ )قيرطلا )

.[ نيتعبطلا يف يبرعلا صنلا
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هللا ىل ص دمحم ىلإ ىحوملا نآرقلا يف دب األ ىلإ تظفحو كلذ دعب
. ملسو هيلع

 هشيعن يذلا نمزلا اذه يف هللا ىده عابتا يف انمزلي ام مهأ نإ

امبو ىلا بهللاتع اننامي إل انظفح وه  خيراتلا نم ةريخ األ ةلحرملا وهو

اوتُبث َي نأ سانلا ىلع نمز لا اذه يف نامي اإل ظفحل و . يحولا نم لزنأ

هيلع هللا ىل ص ميركلا يبنلا ةحيصن هذه تناكو ؛ ىلا تع هللا رماو أ ىلع

سس األ رمدت يتلا ، مويلا ملا ع يف اًريمدت رثك األ ُ ةوقلا و . ملسو

ةجاح سمت رخآ ناكم كانه سيلو .! ابرلا يه ، نامي لإل ةيقيقحلا

!. ابرلا ةمواقم نم رثكأ تابثلا راهظ إل هيف نيملسملا

نيدشرملا ةفرعمل رابتخا وه ابرلا ميرحت عوضوم نأ ىرن نحنو

فيك نوملعيو ، اًلعف ةقيقحلا نوملعي يذلا نيدشرملا ؛ رشبلل نييقيقحلا

ىل ص هللا لوسر لا ق ان. مزلا اذه بائذ نم فارِخلا نومحيو نودشري
1« لهاج دباع فلأ نم ناطيشلا ىلع دشأ دحاو هيقف » : ملسو هيلع هللا

هللا ىلص هلل ا لوسر يباحص ناك اذكهو – ( ةنِّيبلا ةقيقحلا ب ٍ لهاج )

الم سلا و الة صلا هيلع يبنلا هل لا ق يذلا ؛ هنع هللا يضر رمع ملسو هيلع

اًّجَف َكَلَس ِإالَّ اًّجَف اًكِلا َس ُّطَق ُناَطْيَّشلا َكَيِقَل اَم ِهِدَيِب ي ِسْفَن ي ِذَّلا «َو :)

.2« َكِّجَف َرْيَغ

عيطتسي ال هنكل ؛ يداهلا يعارلا هنأ مويلا يع ديَّ نم كلا نهو

دَّدوتيو بائذلا نم هبتاور ذخأي لا ز ام ُرَخآو . فارِخلا نم بائذلا زييمت

ىتحو . بائذلا بلا خم ىلإ فارِخلا ب نوتأي ًةقيقح كئلوأو . مهيلإ

ةنايخ اإلسالم تناخ مويلا يم اإلسال ملا علا ب مكحتت يتلا تاموكحلا

بيغرتلا فيعض يف ينابل األ هنع لا ق " لهاج " : هلوق بال ثيدحلا بتك يف وهو – ظفللا اذهب هدجأ مل 1

هيل ع ِهَّللا َّيِبَن َّنَأ هنع هللا يض ر ِّيِرْدُخْلا ٍديِعَ س يِبَأ ْنَع عضولا ب هيلع مكحو ؛ اًدج فيعض : بيهرتلا و

ِضْرَأْلا ِلْهَأ ِمَلْعَأ ْنَع َلَأَسَف اًسْفَن َنيِعْسِتَو ًةَعْسِ ت َلَتَق ٌلُجَر ْمُكَلْبَق َناَك ْنَميِف َناَك : َلا َق الم سلا و الة صلا

م. لعأ ىلا عت وهللا . دباعلا ىلع ملا علا لضف نيبي ثيدحلا اذهف .. عْسِت َلَتَق ُهَّنِإ َلا َقَف ُهاَتَأَف ٍبِهاَر ىَلَع َّلُدَف

. ملسم حيحصو يراخبلا حيحص يف ثيدحلا 2
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مويلا نيملسملا نادلب مظعم حبصأ نأ ىلإ ؛ ابرلا يف تلخد ف ةميظع

ةدَبعتسم نادلب ىلإ نادلبلا كلت تلوح ةيوبر ٍ نويد ءبع لمحي

مهدنع نيذلا ؛ نييقيقحلا نيدشرملا ىلإ سانلا عجري مل امو ن!. ينئاد لل

الص خإب نوضرعي نيذلا و ، ابرلا ميرحت عوضومب صصختم ملع

ةلا ح يف اولظي نل سانلا نإف ؛ ةنسلا و نآرقلا يف دوجوملا داشر اإل

؛ هيف مه امم ىندأ ىوتسم ىلإ نوردحنيس كلذك لب ، بسحو عايضلا

نأ قحلا و .! ءامدلا كفسو فنعلا و ، ةاناعملا و ملظلا و ، زَوَعلا و رقفلا نم

يبنلا عابتأ ةيلوؤسم ل اهنإو . رشبلا ىلع مِّيخت ةديدج ةيدوبع كلا نه

؛ ابرلل ةريبكلا ةنعللا نع سانلل فشكلا يف ملسو هيلع هللا ىل ص دمحم

روبزلا و ةاروتلا اوفرح نيذلا كئلوأ مويلا انملا ع يف اهرشن يتلا

. ابرلا ِّدصل حافكلا او دوقي نأ مهل يغبني نم مه نوملسملا ف . ليجن واإل
الء ؤه نم دحا و هنأ يع ديَّ ال اًمتح بتاكلا ف َلْبٍس، يأ لو صح نم ً ةيشخو ]

.[ نييقيقحلا نيدشرملا

ةساردلا ةيجهنم

انم جاتحت اإلسالم يف ابرلا ميرحت عوضومل ةمئ ال ملا ةساردلا نإ

هللا ةملك يف ةحضاولا هصوصنب عوضوملا ةجلا عم ىلإ اًلوأ تفتلن نأ

يبنلا ىلإ يحوأ يذلا نآرقلا يف ةدوجوملا يهو . ةفرحملا ريغ دحاولا

نيب دوجوملا و ، ةنس 1400 من رثكأ لبق ملسو هيلع هللا ىل ص دمحم

وأ ةدحاو ةملك اًقلطم هيف ريغتت ملو ل؛ زِن ُأ امك طبضلا ب مويلا انيدي

رصتقن ملو . نآرقلا يف ابرلا ميرحت ليلحت انلواح اذكهو . دحاو فرح

لسلستلا كلذك انربس لب ، عوضوملا ب ةطبترملا نآرقلا تايآ ليلحت ىلع
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رم األ اذهو . تاي اآل كلتب يحولا لوزنل ةيخيراتلا فورظلا و ينمزلا

ميظعلا هللا ركذ ينآرقلا يحولا نم لحارم ثالث هرودب انل فشكي

عمتجملا يف داصتق اال نم اًمامت اب رلا ليزأ ىتح عوضوملا اهيف ميكحلا

. يم اإلسال

نكمي يذلا قوثوملا ليص األ يناثلا ردصملا نإف نآرقلا دعبو

هللا ىل ص دمحم يبنلا نسَّة وه عوضوملا ب ملعلا هنم اوذخأي نأ سانلل

َّة. نسلا يف ابرلا ميرحت ةسارد كلذك انلواح ببسلا اذهلو . ملسو هيلع

اذه ةساردل ه دهج يف ماودلا ىلع ىعسي نأ ملعلا بلا ط ىلعو

تامولعملا كلت لك طبري يذلا يناعملا ماظن فشكتسي نأ )عوضوملا )

ةيجهنملا هذهبو . ةسناجتم ةلماكتم ةدحاو ةدحو يف ضعبب اهضعب

لا جملا عسونو ، هلمجمب عوضوملل اًمهف مدقن نأ اننكمي اهدحو

اإلسالم يف ابرلا ميرحت نإ . يقيقحلا هرهوج يف رصبتلا ةي ناكم إل

. ةيجهنملا هذهب سردي نأ بجي

قيقَّدلا ينوناقلا ثارتلا ةعجارم باتكلا اذه يف اًدمع انلمهأ دقو

: نيببسل ؛ ابرلا يف نيملسملل عساولا و

نع ةئشانلا رصاعملا د اصتق اال اياضقب ةفيعضلا هتق عال ، اًلوأ -

. ابرلا روهظ

كلتل ِك برملا ديقعتلا ببسب ؛ ئراقلا ىلع يبلسلا هريثأت ؛ اًيناث -

. اًدج ةريثكلا ةقيقدلا ةينوناقلا تاف ال خلا و ، صوصنلا

جذومن ل ٍ ليدب داصتق لال جذوم ن ءانبل دهج يأب مقن مل كلذك

ةهجوف . مويلا ملا علا مكحي يذلا ؛ ابرلا ىلع زكترملا يلا مسأرلا داصتق اال

ةرحلا قوسلا عاجرتسا ىلإ ةطاسبب ىعسي اإلسالم نأ يه انرظن

اإلسالم، يف ةراجتلا ئدابم يف ةسورغملا ، ابرلا ةلُا زإو . ةلداعلا و

عاجرتسا يف رث األ ربكأ هل نوكيس نآرقلل يئازجلا صنلا ُ قيبطتو

!. ةلداعلا و ةرحلا قوسلا
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نورمثتسي نيذلا نيملسملا ىلع ٌحارتقا وه هددصب نحن امو

. ةليدب تارامثتسا يف اهوعضيل ، ةيوبر تارامثتساب مهتارخدم

تارايسلا و تويبلا نورتشي نيذلا نيملسملا ىلع يناثلا حارتق واال

. ابر بال نو ؤاشي ام اورتشيل ، ةيفرصم ضورقب اه ريغو

رظن ةهجو نم برحلا رادو ابرلا عوضوم باتكلا سردي كلذك

راد يه ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا نأ اًلثم نوري نيذلا ؛ ءاملعلا ضعب

أطخلا نم هنأ باتكلا يف انح ََر شو . ابرلا ميرحت اهيف قَّبطي ال اذل برح

يف الم سإ راد كانه تسيل تماد ام برح راد هنأب دلب يأ ف صِن نأ

يعدت يتلا ةيم اإلسال لودلا ضعبل نكمي ناك امبرو !. مويلا ملا علا

ترر حت اهنأ ول الم سإ راد نوكت نأ ةيم اإلسال ةعيرشلا ماكحأ قيبطت

ةطلسلل عوضخلا هيلع ضرفت يتلا ؛ ةدحتملا مم األ ةمظنم دويق نم

هللا ريغل ايلعلا ةطلسلا ءاعداو . ةدحتملا مم األ يف نم األ سلجمل ايلعلا

ليبقلا اذه نم تاطلسل عوضخلا و !. بهللا كرشلا نم ٌبرض وه ىلا تع

!. بهللا كرشلا نم ٌبرض اًضيأ وه

هنكل . نيملسملا ريهامجل اًداشرإ مدقي نأ لواحي باتكلا اذه نإ

لئاسوب اهانج ةسدكم تاورث هل نمل اًداشرإ هايانث يف مضي ال

رمثتسي نأ ، ىوقتلل يئاقتنا تابثإ يف اآلن، ديريو ةئطاخو ةحيحص

!. 1( تيرتس لوو تارامثتسا يف اإلسالم يف حابملا الل حلا ب هلا (م

ىلع نيفهلتملا نيملسملا لا ملا ىواتف يسدنهم يف صقن كانه سيلف

. نيرمثتسملا كئلوأ ةدعاسمل مهتربخ ءاطعإ

ألَّا وجرأو ، ةرشابم باتكلا اذه ءازجأ ضعب م هَف ُت ال دق ؛ اًريخأو

لمأتلا ب الة صلا تعمتجا اذإو . باتكلا ةدام ذبنيف عرسي ئراقلا لعجت

هفطلو ةعساولا هتمحرب  ىلا تع هللا نإف ؛ داجلا ثحبلا و ركفتلا و

نم ريثكو كرويوين ةصروب هيفو . ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا يف ةصروبلا و لا ملا عراش : تيِرتْسا لوُو 1

ةمخ ضلا ةيكيرم األ ةيلا ملا تاكرشلا
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مهفلا ىلإ اندوقت يتلا ةذفانلا ةريصبلا اًمتح انحنميس  هدابعب

. حيحصلا

... ابرلل اً بسانم اً فيرعت عضن نأ لواحنف ؛ انعوضوم ىلإ اآلن دوعن و
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: يناثلا لصفلا

ابرلا فيرعت

ةعيبط َفِهَم َمْن نيثيدحلا اإلسالم يسراد نيب دجوي ال هلعل

يذلا س ياْف ْلد بُو ِلُي يدوهيلا يواسمنلا نم رثكأ ةقدب ابرلا )رهوجو )

.( دسأ دمحم ) : اًيم ال سإ اًمسا ذختاو 1926 ماع يف اإلسالم ىلإ لوحت

قيرطلا : هباتك يف اإلسالم ىلإ هتلحر ةصق ليمج بولسأب ىور دقل

رهاوج فشكيل ةليص األ ه راكفأو عدبملا ه لقع مدختسا دقلو . ةكم ىلإ

1؛ ةيزيلكن اإل ةغللا ب ه حرش عم نآرقل ا ظافلأ يناعم ل ةمجرت بتكو . روم األ

اهن أل ةيمه األ ةغلا ب حورشلا هذهو . ابرلا تايآ حرش يف هعضو ام اهنمو

هحاجنو . رخآ حرش يأ يف اهدجت ال كلعلو ؛ ابرلا فيرعت رهوجب ذخأت

هفراعمب اًطبترم كش بال ناك عوضوملا رهوج ىلإ لوصولا يف

. ةيدوهيلا يف ابرلا ب هتفرعم اهنمو ةقباسلا ةيدوهيلا

: يلا تلا ليوطلا صنلا هحرش نم سبتقنو

وأ ةفا اإلض ىلإ ناسللا يف ابرلا حلطصم ريشي ؛ ةماع )ةروصب )

. ةيلص األ اهتيمك نم وأ اهمجح نم رثكأ ءايش األ يف ةدايز )لا )

ىمسي امب ، ةعورشم ريغ ةفاضإ يأ ىلع لدي : نآرقلا يفو

وأ ٌناسنإ هضرقي ةعاضبلا نم رادقم وأ لا ملا نم غلبمل ، )ةدئافلا )

. نيرخ لآل ٌةعامج

دهع لئاوأ يف ةرشتنم تناك يتلا ةيداصتق اال عاضو األ ببسبو

ريغ ةفاض اإل هذه ن وفِّرعي لئاو األ نيملسملا ءاهقف ناك (اإلسالم؛

ضورقلا نم ناك عون يأ نم ةبستكملا حابر األ اهنأب )ةعورشملا

زفاحلا ناك امهمو ةدئافلا ةبسن تناك امهم ؛ دئاوفلا تاذ

نم اًريثك هيف عمج  ةيزيلكن باإل ؛ نآرقلا ةلا سر ناونعب دسأ دمحمل دحاو باتك يف حرشل ا عم )ةمجرتلا ) 1

أطخلا هيفو باوص لا هيفو هراكفأ
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. اهل يداصتق اال

اذه ىلع ةيعرشلا صوصنلا نم ةرفاولا نيهاربلا نم مغرلا بو

فيرعت ىلع اًمساح اًقافتا دعب اإلسالم وسراد قفتي مل ، عوضوملا

ىلع لمتشيو اًعيمج ةينوناقلا االت حلا ىلع لمتشي اًفيرعت : ابرلا

ريسفت يفف . ةريغتملا ةيداصتق اال ةئيبلا يف ةثداحلا تارورضلا

ِ لكشأ نم ابرلا باب » : لوقي ةرقبلا ةروس نم 275 ةي لآل ريثك نبا

ةرقفلا نأ رُكذن نأ انل دب وال .« ملعلا لهأ نم ريثك ىلع باوب األ

275 نم تاي اآل اًيعطق اًميرحت ابرلا مِّرحتو ركنت يتلا نآرقلا [نم

ىلع يحولا نم لزن ام رخآ تناك ةرقبلا ةروس ]نم 281 ىلإ

الة صلا هيلع هللا لوسر يفوتو الم، سلا و الة صلا هيلع هللا لوسر

هللا يضر ةباحصلل َّنستي مل كلذل . ةليلق مايأب كلذ دعب الم سلا و

يغبني الت ماعم نم ابرلا ميرحت هنمضتي اَّمع هولأسي نأ مهنع

يف هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لا ق ىتح ؛ اهنم زارتح اال مهل

: َلا َق ِِب ّيَسُم لا بن ِديِعَس نع » : دمحأ دنسم يف حيحصلا ثيدحلا

ِهَّلل ا َلوُسَر َّنِإَو ؛ اَبِّرلا ُةَيآ ِنآْرُقْلا َنِم َلَزَن اَم َرِخآ َّنِإ : ُرَمُع َلا َق

.1« اَهْرِّسَفُي ْمَلَو َضِبُق ملسو هيلع هللا ىل ص

هلهأو ابرلا ىلع راكن اإل يف نآرقلا ةدش نإف كلذ عمو

ةيداصتق اال براجت لا ب ًةنورقم اهيلإ رظنن امدنع ةصاخب  سسؤت

هتعيبط نيبي ؛ اًيلج اًحوضو ابرلل حضاو ٍ نايبل  نورقلا ربع رشبلل

ابرلا مثإ دجن ، ةيساق ظافلأبو . يق واألخال يعامتج اال هنومضمو

الم) سلا و الة صلا هيلع يبنلا ثيداحأ يفو نآرقلا يف ءاج امك )

لغتسي يتلا ؛ دئاوفلا تاذ ضورقلا نم ةبستكملا حابر باأل اً طبترم

ىلإ انه ُرمع ُريشي و .« َةَبيِّرلا َو اَبِّرلا اوُعَدَف » :) رمع ُلوق هُمامتو ؛ هجام نبا حيحص يف ينابل األ )هححص ) 1

هنم مكبار امف ، ُهَّللا همَّرح يذلا ابِّرلا يف هُلوخد ُّققحتي ال ام ِتاَهِبَتْشُملا نم َّنأو ، ةري ثك با ّرلا َعاونأ َّنأ

.[ يلبنحلا بجر نب ال يرابلا حتف باتك )نم ) ] هوُعدف
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اذه يفو : ةجاحلا َ بحاص َ فيعضلا لا ملا ُ بحاص ُّ يوقلا اهيف

وال هك ُمْل يف ني دلاَّ غلبم ظفحي وهو ، نئادلا ىقبي الل غتس اال

يتلا ةقيرطلا يف وال اهيف ف رَص ُي يتلا ةياغل ا يف اًينوناق لخدتي

؛ ابرلا دْقَع يف همربأ ام بسحب هحبر نم اًقثاو ىقبي ، اهب ف رَص ُي

. دقعلا اذه ءا َجَر نم ضرقتسم لا هرسخي دق ام يف ةتبلا رظني وال

عاونأ ام هو: لا ؤسلا نأ انكردأ فيرعتلا اذه انيعو اذإف

طبترت يتلا كلت ىتح ؛ ابرلا ب يرجت يتلا ةيلا ملا مالت اع ملا

نيب ةكرتشملا ةق ال علا يف ةيعامتجا ةيداصتقا زفاوحب اًيق أخال

لا ؤسلا نإف ةصلا خ ةيداصتقا تاح ال طصابو ؟ نيدَملا و نئادلا

نئادلا نيب رئاسخلا و حابر باأل ةكراشملا يرجت فيك هو:

ةباجإ ليحتسملا نم اًعبطو ؟ امهنيب لداع ٍوحن ىلع ن يدَملا و

نأ اهل دب ال انتباجإ ف ؛ فرص دحاو باوج ب جودزملا لا ؤسلا اذه

يعامتج اال روطتلا ىلع ةئراطلا تارييغتلا بسحب فلتخت

راكنإ نأ امبو . يداصتق اال ُروطتلا : كلذ نمو  ةيرشبلل ين قتلا و

لك ىلع نإف ، هيف َسْب َل ال ٌ عطاق ٌ حضاو هيلكآو ابرلا ىلع نآرقلا

يناعملا نم ةديدج يحانم هجاوي نأ نيملسملا لا يجأ نم ليج

: ةيزيلكن باإل ردصمل [ا .( ابرلا حلطصملا اذهل ةثدحتسملا ةيداصتق (اال
ةروس تايآ ىلع 32 مقر ةيشاحلا .1980 ، قراط لبج ، سلدن األ راد . نآرقلا ةلا سر

[3930 مورلا

ةثيدحلا فراصملا اهب لمعت يتلا ةقيرطلا سردن امدنعو

ةمكارمب أدبتل طقف اًريسي اًنمز جاتحت اهنأ دجن ابرلا ىلع ةد ِ متعملا

. سانلا ريهامج سؤب باسح ىلع ةليلق ةمذرش يديأ يف تاورثلا

ءاينغ األ يدايأ نيب رودت ًةقيقح اهنيح تاورثلا ألن سؤبلا رهظيو

نأ سانلا كردي ريصق نمز دعبو . اًريقف اًمئاد ريقفلا ىقبي كلذبو . طقف
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. كِلهُم يداصتقا ملظ إال يه ام ةيداصتق اال ةلا حلا هذه

دجن نأ يأرلا داد س نمو . ابرلل ينآرقلا فيرعتلا ىلإ اآلن لوحتنل

ْمُتْيَتآ اَمَو ﴿ : عوضوملا اذه يف تلزن ةينآرق ةيآ لوأ يف فيرعتلا

تاورث باسح ىلع ] ِساَّنلا ِلا َوْمَأ يِف [ حبِّرلل ] َوُبْرَيِل اًبِر ْنِم [ رامثتس [لال

َنوُديِرُت ٍةاَكَز ْنِم ْمُتْيَتآ اَمَو [ هُضفري [فهللا ِهَّللا َدْنِع وُبْرَي اَلَف [ نيرخ اآل

[39 : مورلا ] ﴾. َنوُفِعْضُمْلا ُمُه َكِئَلو ُأَف هللا] ةاضرم ] ِهَّللا َهْجَو

ضرقلا وه عئاشلا ابرلا ناك ةي اآل هذهب يحولا لوزن تقو يفو

ةدايزلا نأ ةي اآل تنيب دقل و . لا ملا سأر يف ةدايز بلجي يذلا ةدئافلا ب

اذإ : لا ثملا ليبس ىلعف . نيرخ اآل تاورث نم لصحت امنإ لا ملا سأر يف

ٍناسنإ عم هُ تعنص يذلا [ يوبرلا ضرقلا [ب ابرلا لمعب يلا م ُسأر )دادزا )

نكمي ال لمعلا اذهو .( هتراسخ يف نوكيس يحبر نإف ، سانلا (نم ( )

نأ اإلسالم نَّيب دقل و . بلسو َنْصٌب إال وه امف ، ةراجت هنأ ب )هفيرعت )

فارط األ نم اضر نع ةقفاوملا ب يأ يضارتلا ب نوكت امنإ )ةراجتلا )

.1[29 ةي اآل ؛ ءاسنلا ةروس يف امك ] . ةقفصلا ب ةكرتشملا

ةي اآل هتدكأ ؛ مورلا ةروس نم 39 اآلية حرش و ابرلل فيرعتلا اذهو

دوهيلا ىلع اه يف هللا ركنأو ، عوضوملا اذه يف تلزن يتلا ةيناثلا

ةملا ظلا مهلا معأ نيب نم ناكف . ثيبخلا مث اآل دبتسملا ملا ظلا مهكولس

ُمِهِذْخَأَو ﴿... : مهنع ىل تعا هللا لا قف ، مهيلع مرحم هنأ عم ابرلا مهُذخأ

. [161 : ءاسنلا ] ﴾ ... ِلِطاَبْلا ِب ِساَّنلا َلا َوْمَأ ْمِهِلْكَأَو ُهْنَع اوُهُن ْدَقَو اَبِّرلا

وه ابرلل ينآرقلا فيرعتلا نأ الء جب اآلن اًحضاو حبصأ يحولا اذهب

لئاسو مادختساب نيرخ اآل تاورث ب اسح ىلع لا ملا سأر ةدايز

. ةدسافو ةعداخم

ةروس يف ابرلا عوضوم يف اًعبارو اًثلا ث تلزن يتلا تاي اآل [يفو

﴾. ْمُكْنِم ٍضاَرَت ْنَع ًةَراَجِت َنوُكَت ْنَأ اَّلِإ ِلِطاَبْلا ِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَأ اوُلُكْأَت اَل اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ﴿ : ىلا عت هلوق 1
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هللا ددح ، ةرقبلا ةروس رخآ يف ابرلا تايآو ،[ 1301 ةي اآل نارمع لآ

لا ملا سأر لصاح ناك ةلا ح يف ، نيَّدلا وهو ، ابرلل اً دحاو اًعون ىلا تع

مويلا هنوُعْدَي  اًقبسم ددحم يفاضإ رادقمب د وعيس نيَّدلا يف ىطعملا

. تاورثلل رئاج لقن ىلإ يدؤي ابرلا نأ ملعن كلذ نمو .( ةدئافلا )

ةقرسلا نم ٍ ماظن يف رتتس ي هن أل ابرلا زييمت اًنايحأ انيلع بعصيو

﴾ ِلِط اَبْلا ِب ِساَّنلا َلا َوْمَأ ْمِهِلْكَأَو ُهْنَع اوُهُن ْدَقَو اَبِّرلا ُمِهِذْخَأَو ﴿ : ةينوناقلا

ةعماج يف ذاتس األ ْلك)2 اف دراشتير مدختسا (دقلو .[161 : ءاسنل [ا

لقنلا فصو يف ةينوناقلا ةقرسلا حلطصم ةيكيرم األ )نوتسنيرب )

حلطصم كْلا ف روتكدلا مدختسا ] ( ةرساكلا ةيلا مسأرلا يف ةورثلل (رئاجلا
قوقحل رمتؤم يف ماع راوح يف ةرساكلا ةيلا مسأرلا نع هثيدح يف ةينوناقلا )ةقرسلا )

نأ وه هارن امو .[1994 ماع نم ريخ األ رهشلا يف ايزيلا م يف روبمل اال وك يف ناسن اإل

. ةرساك اهلك ةيلا مسأرلا

هابتن اال نآرقلا تفل دقل .. ؟ ةينوناقلا ةقرسلا هذه تثدح فيكف

هضارقإو لا ملا ضارتقا وهو ، اًفنآ هانركذ ذي لا هعونب ابرلا ىلإ اًديدحت

ًءانب ضَرقُملا لا ملا سأر لصاح اهيف دادزي يتلا تايلمعلا يأ ، ةدئافلا ب

، ةدئافلا ب مويلا فرعتو اهيلع دقاعتُي اًقبسم ةددحم ةيفاضإ ةيمك ىلع

تاي اآل رخآ يف اًحض وا اذه ناكو . ةدئافلا كلت رادقم نع رظنلا ضغب

الة صلا هيلع يبنلا ىلع [278281 : ةرقبلا ] نآرقلا يف يحولا اهب لزن يتلا

﴾. ًةَفَعاَضُم اًفاَعْضَأ اَبِّرلا اوُلُكْأَت اَل اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ﴿ : ىلا عت لا ق 1

ةنس داصتق اال يف ةزاجإ ىلع لصح ؛ ةيدوهي ةيكيرمأ ةلئاعل 1930 ةنس دلو : كْلا ف نوسردنأ دراشتير 2

يف كراشو ، اًباتك نيرشعلا ىلع وبري ام فَّلأ . ةيكيرم األ سنيرب ىلع لصح مث ؛ نوناقلا يف ةزاجإ مث 1952

بصنمل 2008 ةنس ةدح تملا مم األ يف ناسن اإل قوقح سلجم هراتخا . رخآ اًباتك نيرشع نم رثكأ فيلأت

ىتح هبصنم يف يقبو (1967 ماع ذنم ةلتحملا ةينيطسلفلا يضار األ يف ناسن اإل قوقحل صاخلا رِّرقملا )

مم لأل ماعلا نيم واأل سيار نازوس ةدحتملا مم األ يف ةيكيرم األ ةبودنملا داقتنا ل حم ناكو )؛ ) 2014 ماع

؛ ةيناودعلا و ةيرصنعلا ةينويهصلا ةلودلا فق اومل اًمئاد ضفارلا هفقوم ببسب نوم يك ناب )ةدحتملا )

ثادحأ يف باترملا هفقومو 2008؛ ماع رخاوأ ةزغ ىلع اهناودعو ةزغ عاطقل اهراصح يف اًصوصخو

. اهيف ٌدي اهل ناك ةيكيرم األ ةموكحلا نإ لوقي يتلا كرويوين يف ةيملا علا ةراجتلا يجرب )ريمدت ) 2001/9/11
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اوناك يذلا ابرلا نم يقب ام اورذي نأ نينمؤملا ترمأ يتلا (؛ الم# سلا و

يهل اإل رم األ اذه عيطي نم إن : تاي اآل تعبات مث .( مهقح نم هنأ نوع ديَّ

سأر لصاح يأ هضرقأ يذلا هلا م سأر طقف ديعتسي نأ هل (نوكيس

.[278 : ةرقبلا ] ( ةدئاف يأ بال لا ملا

ضارق اإل الت؛ ماع ملا هذه ى لإ رظنلا ضفر نآرقلا نأ ةقيقحلا و

! كلذك تسيل يهف . ةيراجتلا الت ماع ملا نم برض اهنأ ىلع ؛ ةدئافلا ب

. اًعيب سيل ابرلا ف . مارحلا ابرلا َّم رحو الل، حلا عيبلا ىلا تع هللا لحأ دقف

نأ اهل يغبني اهلك ةراجتلا اإلسالم: يف .. ؟ اًعيب سيل ابرلا ناك اذامل ف

. ةراسخ لا و حبر لا اهيفو ، ةرطاخم لا اهيف ؛ ةلداع ةرح قوس يف يرجت

. اهنع فارحن اال وأ اهتغوارم وأ قوسلا زواجت يرجي : ابرلا يف نكل

ءاغلإ كلذ ُةجيتنو ؛ ةرطاخملا نم دحلا يه قوسلا زواجت نم ةياغلا و

يتلا قوسلا كلتف ! اًلداع سيل كلذ نكل .. ! ةراسخلا االت متحا عيمج

. ةلداعو ةرح كلذ دعب نوكت نل اهانزواجت

رطاخي نأ وٍرمع ىلع ناك امنيب ، ةراسخلا نع هسفن ٌديز لزع اذإف

ليوط لقنلا نأ انل اًحضاو نوكي نأ بجيف ؛ ديز ِ ةراسخو هتراسخب

علتبيس اًر َعْم نأ ةقيقحلا و . ديز ىلإ ورمع نم يرجي امنإ ةورثلل دم األ

. يداصتق اال الل غتس اال وه اذهو . ديز َ رئاسخو َه رئاسخ ، اهلك رئاسخلا

تاسسؤمو فراصملا نيب ةدئافلا الت دعم يف سفانتلا نإ

وه لب . ةلداع ةرح قوس لا نأ ىلع اًدبأ اًناهرب سيل ىرخ األ ضارق اإل

لواحت فراصملا ف . نيروجأملا ةلتقلا روجأ رادقم يف سفانتلا ب هبشأ

ضارقإ بحت ال يه ف ؛ ءارقفلا اهيف شيعي يتلا قطانملا رُجهت نأ ةبئاد

! رطاخملا عقوت ىلع فراصملا ربجي ءارقفلا ضارقإف . ءارقفلا

االت متحا عيمج ءاغلإ ديرت يهف ؛ رطاخملا عقوتت نأ ديرت ال فراصملا و

. ةراسخلا
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ىل ص يبنلا ثيداحأ ىلإ ابرلا فيرعت يف انثحب يف اآلن لوحتنل

اًعاونأ اهيف اندجول ةيوبنلا ثيداح األ ىلإ اندع اذإف . ملسو هيلع هللا

نأ ةقيقحلا و . اهنم ٌدحاو ةدئافلا ب ضارتق واال ضارق واإل ؛ ابرلل ةريثك

، ابرلا نم ةددعتم اًعاونأ كلا نه نأ لا ق ملسو هيلع هللا ىل ص يبنلا

!. مويلا داصتق اال يف دوجوم اهمظعم نأ انل الء جب حضاولا و

: ابرلل ةفلتخملا عاون األ

: ابرل ا عاونأ نم

ل)1. ضفلا ابر ابرلا نم عونلا اذه ىعديو ؛ ةدئافلا ب لا ملا (ضارقإ -

هذه ىعدتو . اهنمث عفد ليجأت لباقم ةعلسلا نمث يف ةدايزلا -

يف ةدايز ب لجؤملا عيبلا (وأ 2( ةئيسنلا ابر ة ينامتئ اال الت (ماعملا

.( نمثلا

قوسلا ضَّوَقُت كلذبو ، رئاجلا حبرلا ينجل عادخلا مادختسا -

: اهنم ؛ ةفلتخم ةريثك لا كشأ هلو ؛ رَرَغلا عيب اذه ىعديو ؛ )ةرحلا )

نمو بسك لل سانلا نم روهمج لمعي ثيح – ة3 براضملا الت ماعم

. را َم قلِا نم ةقينأ ةقيرطب ةرساكلا ةبخنلا مهنم هبلست مث

. اًضيأ لضفلا ابر نم يه ةيفرصملا ضورقلا نأ فيك ةيلا ت ةرقف يف فلؤملا حرشيس 1

هنم : عوُيُبلا ابِر وأ لْضَفلا اَبِرو . نمثلا ةدايز ب لجأ ىلإ عيبلا يفو ، ضورقلا يف نوكي ام هنم : ةئيِسَّنلا اَبِر 2

علسلا سانجأو اهعفد يف ريخأتب وأ اهردق يف ةدايزب اهسنج نم ىرخأب ةعلس ةلدابم عيب يف نوكي (ام [ ]

.( حلملا و رمتلا و ريعشلا و حم قلا و ةضفلا و بهذلا : يه يتأيس امك ثيدحلا يف ةروكذملا

ينج ةيغب راعس األ تابلقت عقوت ىلع ً ءانب ءارشلا و عيبلا ب ةرطاخملا يه : مويلا داصتق اال يف ةَبَراَضُملا 3

نم ةيلا ملا قارو األ وأ دوقعلا اهيف لقتنت ( ةينورتكلإ وأ ةيقرو ) ءارشو عيب تايلم ع يهو . رعسلا قرفب حبرلا

نع اًمامت فلتخت يهو . دقعلا عوضوم ملست وأ ميلست يرتشملا وأ عئابلا ةين يف نوكي نأ نود دي ى لإ دي

، رثكأ وأ نينثا نيب ةكرشل ]دقع ] يه يتلا ؛ ةَضَراَقُملا وأ ضاَرِقلا مساب اًضيأ ىعدتو ةيم اإلسال )ةبراضملا )

داصتق اال يف ةبراضملا ف . هيلع ناقفتي ام بسح ب امهنيب حبرلا نوكيو ا، لمًع رخ واآل ا لًا م ام هدحأ لذبي

بْرَّضلا يهف اإلسالم داصتق اال يف امأ ، حبرلا ينجل لا يتح واال بذكلا ب نيرخ اآل يف بْرَّضلا يه يلا مسأرلا

. قزرلا بسكل لمعلا و لا ملا ب ضر األ يف
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دسفيف 1؛ دا َمَز يف رعسلا ةداي ز عنطصي ل سانلا دحأ مادختسا -

. ةلداعلا و ةرحلا قوسلا

يف َع نطصملا نؤملا صقن نم ةدافتس لال ؛ ةعاضبلا راكتحا -

. ةرحلا قوسلا ضَّوَقُت كلذبو ، قوسلا

مكحتي ثيح . رعسلا ب مكحتلا نم نِّكمي يذلا ؛ يداصتق اال رْكَح لا -

. راعس باأل ةرحلا قوسلا مكحتت نأ نم اًلدب راعس باأل 2 رِكَحلا

ىلإ نيَّدلا اهدعب عابيو ، رعسلا ةدا يزو عفدلا ليجأت عم عيب لا -

ةدايزلا يف نافرطلا كرتش يَف ؛ اًدقن ةميقلا ع فد َي ثلا ث ٍ فرط

. لجؤملا عفدلا نم ةلصاحلا

عاون األ نم كلذ ريغ ىلإ ، ررغلا عيب هوجو نم وه نيمأتلا اضيا

. .. ! ابرلل ةريثكلا

ابرلا عاونأ رطخأ

عاونأ نم اً دحاو اًعون انل ز ربِي نأ راتخا ميلعلا ميكحلا هللا نأ امب

نم ابرلا عاونأ رطخأ اًمتح هنأ حضاولا نمف ؛ نآرقلا يف انل هركذف ؛ ابرلا

. سانلا ب ررضلا مظعأ ثادحإ ىلع هتردق ثيح

يذلا عونلا طبضلا ب وهو .( ةدئافلا ب ضارق اإل وه عونلا (كلذو

. فلتلا و ررضلا ىلإ مهب ي دِو يُو اذه انرصع يف نوعمجأ سانلا هقنتعي

ةقرسل ٌ عيرشت وهف . نيناوقلا اهتعرش يتلا ابرلا عاونأ رطخأ هلعلو

( اهئ ارش يف بغري ِممَّن ةعلسلل ٍ) رعس ُضرع اهيف يرجي ءارش لا و عيب لل ةيعامج ةيلمع وه : ين َل علَا دا َز ملَا 1

اًبلا غ ةيموكحلا الت ماعملا يفو . ىلع األ رعسلا ضرعي نمل ةعلسلا عابُتو ؛ اً قباس ضورعملا رعسلا نع ديزي

. ٍموتخم ٍفْرَظ يف مَّدقُت لب ةينلع ضورعلا نوكت ال

رَكحي َرِكَح دقو ، ٌرِكَح لجر : مهلوق نم رْكَحلا «و : ديرد نب ال ناسللا مجعم يف )ءاج ) : نِجَتْحُملا وأ رِكَحلا 2

َحِصٌر «فالٌن : يرشخمزلل ةغ ال بلا ساسأ مجعم يف )ءاجو ) .« هب ُِّد بتسملا ءيشلل ِن جتحملا وهو ، اً رَكَح

.« هب ِدُّ بتسملا ءيشلل ْحَتِجُن ملُا وهو َحِكٌر:
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. ةينوناقلا تاقرسلل ىرخأ لا كشأ كلا نه عبطلا بو . ةينوناق

ةرحلا قوسلا و ابرلا

زواجتت يتلا الت ماعملا لك نمضتي ابرلا فيرعت نأ حضاولا نم

1؛ ةلداعلا و ةرحلا قوسلا كهتنت وأ دسفت وأ يغتِّر يتلا وأ ، ةرحلا قوسلا

نأ هل دب ال ةلداعلا و ةرحلا قوسلا الف خب ٍ ءيش يأوُّ . تناك ٍ ةقيرط يأب

هذهو . لمعلا و ةراجتلا قوس رمدي هرودب يذلا ، داسفلا ىلإ ُيؤِدي

حسفت ؛ ةلداعلا و ةرحلا قوسلا دسفتو ريغت يتلا ؛ ةيوبرلا الت ماع ملا

ةقافلا و رقفلا راشتنا ىلإ يدؤتو ، يداصتق اال ملظلا و الل غتس لال قيرطلا

. اًضيأ سانلا نيب ةيدوبعلا راشتنا و ، سانلا نيب

ةرحلا قوسلا ةدناسم ديري ال يلا مسأرلا برغلا نأ ظح ال ملا نمو

ةيقيقح اًراكوأ جتن ي يلا مسأرلا داصتق اال ىرن كلذ نم اًلدب ف . ةلداعلا و

امم ؛ ةمظنملا ةقرسلل ِخسَّة ةمظن األ رثكأ نوريدي نيذلا رابكلا صوصُّلل
2 ريبسكش مايليو غاص نأ ذنم ، ةريخ األ نورقلا يف رشبل ا هب يلتبا

.(3 ةيقدنبلا رجات : هتيحرسم يف كو ُل ياْش ي بِا َر ملُا رجاتلا (َةيصخش

راكن اإل يف ةيساق ً ةديدش اًظافلأ باتكلا اذه يف مدختسن اننإ

اإلسالم؛ جاهنم ىلع ةميقتسملا قوسلا :( ةلداعلا و ةرحلا قوسلا وأ ةرحلا قوسلا هلوقب خيشلا (دصقي ( ) 1

.) َّشغ وال بذك وال ملظ وال ابر فال

راوغأ هتايحرسم يف ربس . روهشملا ي زيلكن اإل تايحرسملا بتاك وه :(1616 1564ـ ) ريبسكش مايليو 2

: اهرهشأ ؛ ةيحرسم 38 نم رثكأ بتك . ةيرعش دئاصقب هبشأ اهلعجف قسَّتم ءانب يف اهلّلحو ، ةيرشبلا سفنلا

. ري ِل لملاِك َمْكِبث، ُعَطْيل، ِلت، ماْه ، رصيق سويلوي ، تيلوجو ويمور ، ةيقدنبلا رجات

ةساردب تيظح دقو ، ريبسكش مايليو يزيلجن اإل بتاكلل تايحرسملا رهشأ ىدحإ يه : ةيقدنبلا رجات 3

ىعدي ايلا طيإ نم باش رجات ةيصخش نع ثدحتت يهو . دوهيل ا نم ةاداعمو ، نييملا علا داقنلا نم ةبئاد

ضارتق ال أجليف )؛ ويناسب هقيدص لجأ نم لا ملل جاتحي هنكل ، لا مب هيلإ يتأتل هبكارم رظتني ، (وينوطنأ ( )

تاق وعال ، دوهيلل ىراصنلا ءادع ىلإ تاحيملت ةيحرسملا يف و .( كولياش يبارملا يدوهيلا رجاتلا نم لا (ملا

. ماقتن اال يف ةبغرلا و ، ةلزعلا ب روعشلا و ، ةورثلا و بحلا
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دعب اننكل . اذه اننمز يف ابرلا ىلع زكترملا يلا مسأرلا داصتق اال ىلع

ملسو هيلع هللا ىل ص دمحم هيبنو ىلا هللاتع همدختسا ام ركذنس ليلق

سنج نم اًظافلأ مدختسن اننأ قحلا و !. ةوسقو ةدش رثكأ ظافلأ نم

: ابرلا ى لع راكن اإل يف الم سلا هيل ع ىسيع يبنلا اهمدختسا يتلا ظافل األ

لك هنم جرخأف ىصق األ دجسملا هللا تيب ىلإ ىسيع ]ىضمو ] » -

اوناك نيذلا ةفرايصلا الت واط بلقو ؛ هيف يرتشيو عيبي ناك [نم

باتك يف ٌبوتكم : مهل لا قو ... [ ابرلا ب مهَلا ومأ َسانلا نوبلسي

.« صوصُّلِل اًركو هومتلعج ف متنأ امأ ، الة صلل ٌتيب )يتيب ) هللا:
[1312 :21 َمتَّى ليجنإ ]

: ةيلا تلا روم األ ققحتت نأ نم دب ال ةلداعو ةرح قوس سيسأتلو

. قوسلا يف لوخدلا ةيرح -

. قوسلا يف ةسفانملا ةيرح -

.( ةتباث ةريعستل دوجو ال يأ اهرا عسأ عضو يف قوسلا (ةيرح -

مادختساب اًلثم مازلإ كلا نه سيلف لدابتلا طئ اسو رايتخا (ةيرح -

نأ حيحصلا و . لدابتلل ةيقرو ةلمع ةئيه ىلع ةعنطصملا دوقنلا

ةرح قوس قيقحت اندرأ اذإ اهعنم يغبني ةعنطصملا دوقنلا

.( ةلداعو

.( قوسلل ءيش يأ جاتنإ يف (ةيرحلا -

. قوسلا يف ءيش يأ عيب يف ةيرحلا -

اهريدي قوس يف قوسلا يف ءيش يأ ءارش يف (ةيرحلا -

ينثتست ءارشلا و عيبل وا جاتن اإل يف ةيرحلا نإف نوملسملا

.( ىلا هللاتع ا هم رحَّ يتلا ، تامرحملا

نم ىلعأ ٍ راعسأب كلذكو قوس لا رعس نم ىندأ ٍ راعسأب عيبلا (عنم -

.( قوسلا رعس
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. ةيراجتلا الت ماع ملا يف عادخلا ب عيبلا عنم -

.( ةدئافلا ب ضارق اإل ةلا ح يف امك قوسلا زواجت (عنم -

. ةقرسلا و شغلا عنم -

ةراجتلا ةمظنم يف اًلثم اًطيسب اًربس روم األ هذه ربس اننكميو

يملا علا يلا ملا ماظنلا طبضتو ، ةيملا علا ةراجتلا مظنت يتلا 1؛ ةيملا علا

ةلمع لا يهو ؛ اهتميق عفد نكمي ال يتلا ةعنطصملا دوقنلا ىلع اًدامتعا

لك يفف . ةدئافلا ىلع زكترملا يفر صملا لمع لا ةيملا ع ررقتو ، ةيقرو لا

يأ يف ةدوجوم ريغ ةلداعلا و ةرحلا قوسلا نأ ىلع ةريثك نيهارب كلذ

. مويلا ملا ع يف ناكم

إال اهئاقب ُظف حِو ةلداعلا و ةرحلا قوسلا سيسأت نكمي وال

، هعاونأ ىَّتشب ابرلا ميرحتب يضق ت ةمراصلا نيناوقلا نم ٍصو صنب

وأ ة يئازج ٍصو صن عم َيًة، سِا َسَو سانلا ىلع نيناوقلا هذه ِ (قيبطتو

. نيناوقل ا هذه كهتني نمل اًديكأ اًعدر ة عدار نوك ت صاَ ص قلِل )ةمظنأ

!. هلك كلذ هيف اإلسالم؛ هَدحو و واإلسالُم؛

نأ انل فشكي اإلسالم يف ابرلا ميرحت عوضومل يلو األ مهفلا و

ةلداعلا و ةرحلا قوسلا سيسأت ديدحتلا ب يه هنم اإلسالم ةياغو ضرغ

ىزغم مهفي نأ مَلا علا ىلع قايسلا اذه يفو . ةروص ىقنأ يف اهظفحو

كلذ قيبطت ىزغم و ، قراسلا ىلع اإلسالم هضرف يذلا صاصقلا

:ً ةيساوس سانلا ىلع ؛ ةيلا عف رثك األ ؛ عدارلا صاصقلا

ِةَّيِموُزْخَمْلا ُنْأَش ْمُهَّمَهَأ اًشْيَرُق َّنَأ : اهنع هللا يض ر َةَشِئاَع ْنَع -

ةيقافت اال يه ؛ ْتاَغلا ةيقافتا ىعدي ناك امل ٌروطت )يهو ) 1995 ةنس تسسأت : ةيملا علا ةراجتلا ةمظنم 1

فيفختلا ةيغب نادلبلا نم ددع نيب 1947 ةنس تمِربُأ ةيقافت اال تناكو . ةراجتلا و ةيكرمجلا ةفرعتلل ةماعلا

ماظنب فرعي ام وهو ؛ ةدروتسملا علسلا ةيمك ديدحت لثم ِّيَّة مكلا دويقلا ةصاخبو ؛ ةيلودلا ةراجتلا دويق نم

يف مويلا ةيملا علا ةراجتلا ةمظنم مضتو . علسلا نم ددع ىلع ةيكرمجلا موسرلا ضفخ تنمضتو . صصحلا

. ابرلا ىلع مئاقلا مويلا يملا علا داصتق اال ماظنل ريدملا يهو ملا علا نادلب نم اًدلب 152 وحن اهتيوضع
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هيلع هللا ىل ص ِهَّللا َلوُسَر اَهيِف ُمِّلَكُي ْنَم : اوُلا َقَف ؛ ْتَقَرَس ي ِتَّلا

ِهَّللا ِلوُسَر ُّبِح ٍدْيَز ُنْب ُةَماَسُأ ِإالَّ ِهْيَلَع ُئِرَتْجَي ْنَمَو : اوُلا َق ؟ ملسو

هللا ىل ص ِهَّللا ُلوُسَر َلا َقَف . ُةَماَسُأ ُهَمَّلَكَف . ملسو هيلع هللا ىل ص

َبَطَخَف َماَق َّمُث ؟!». ِهَّللا ِدوُدُح ْنِم ٍّدَح ِفي ُعَفْشَتَأ » : ملسو هيلع

ُفيِرَّشلا ُمِهيِف َقَرَس اَذِإ اوُناَك ْمُهَّنَأ ْمُكَلْبَق َنيِذَّلا َكَلَه اَمَّنِإ » : َلا َقَف

ْوَل 1 ِهَّللا ُمْياَو ؛ َّدَحْل ا ِهْ يَلَع اوُماَقَأ ُفيِعَّضلا ُمِهيِف َقَرَس اَذِإَو ُهوُ كَرَت

[ يئاس نلا ] .2« اَهَدَي ُتْعَطَقَل ْتَقَرَس ٍدَّمَحُم َتْنِب َةَمِطاَف َّنَأ

جعي اًناكم تيرتس لوو نم لعجيس اإلسالم يف قراسلا دي عطق )نإ )

رساوكلا عدر يف ةيلا عف رثك األ باقع لا ًةقيقح هنإ . يدي األ يعوطقمب

. سانلا لا ومأ بهن نع

نأ يه باتكلا اذه يف تشقون يتلا ةيساس األ طاقنلا ىدحإو

ةلداعلا و ةرحلا قوسلا ةداعتسا يف ةتبلا حاجنلا مهل نكمي ال نيملسملا

امدنع و اإلسالم. راد ةداعتس ال بئاد حافك يف مهدهج اولذبي مل ام

ةدايسلا هيف دوعت اإلسالم؛ مْكُحب ٍ ميلقإ مكح نم نوملسملا نكمتي

ةلداعلا و ةرحلا قوسلا ةداعتسا رمأ نوكيس ؛ طقف اهنيحو هللا؛ ةعيرشل

ءاضقلا ىلع اً ده شا ن وكيس هرودب كلذو . اًنكمم اًرمأ ميلق اإل كلذ يف

. ميلق اإل كلذ يف ابرلا ىلع

ضرقلا ىلع ةدايز لا زاوج عم ضورقلا ءادأ

يذلا يلو األ غلبملا ىلإ لا ملا نم اًغلبم فيضي نأ نيِد ملَل نكمي

نأ بجي يفاض اإل غلبملا اذه نكل . ضرقلا ءادأب موقي امدنع هضرتقا

(وِهللا). : ىنعمب مَسَقلا بيلا سأ نم بولسأ هللا): ُمْيَا ) 1

. ةرَهتشملا ثيدحلا بتك رئاس يف كلذكو ؛ ةبراقتم ظافلأب ملسمو يراخبلا دنع ثيدحلا 2
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هيف سيلو ، ضرقلا يف اًطرش سيل هنأ يأ ؛ رطاخ بي ِط نع مَّدقي

هيلع هللا ىل ص يبنلا نوك نم كلذ ملعتن نحنو . ابر وأ ةدئاف اهدنع

َنه: يَْد ىضق امدنع وحنلا اذه ىلع فرصت هسفن ملسو

هللا ىل ص يَّ ِبَّنلا ُتْيَتَأ َلا َق هنع هللا يض ر ِهَّللا ِدْبَ ع ِنْب ِرِباَج ْنَع -

ِلي َناَكَو .« ِنْيَتَعْكَر ِّلَص » : َلا َقَف ؛ ِدِجْسَمْلا ِفي َوْهَو ملسو هيلع

.[ هيلع يل ناك اَّمع ] ي1 ِنَداَزَو ي ِناَضَقَف ٌنْيَد ِهْيَلَع

اًطرش نوكت نأ اهل دب فال اً بر ضَرْقُملا لا ملا سأر ىلع ةدايزلا نوكتلو

. ضرقلا يف

اًبر ُّدَعُي يذلا ةدئافلا رادقم

ةروس رخاوأ يف ابرلا تايآ ] نآرقلا يف يحولا نم لزن ام ِ رخآ يف

يذلا ابرلا نوفوتسي نولا زي ال اوناك نم لا ح هناحب س هللا يبَّن [ ةرقبلا

نأ مهرم أو ابرلا ميرحت لبق اهوضرقأ يتلا ضو رقلا نم مهل )ناك )

يهل اإل رم األ ىلإ عامتس اال كئلوأ ىلع ناك و .( اهنع اولزانتي وأ (اهوعدي

اوناك يذلا طقف يلو األ غلبملا َ ذخأ مهل نأ ىلا تع هللا يبَّن و ؛ اوب وتيف

ةفاضإ عم يلو األ غلبملا اوذخأي نأ مهل نأ ىلا هللاتع لقي ملو . هوضرقأ

. ةدئافلا نم لوبقم رادقم ةفاضإ عم وال ، ةمدخلا موسر

25%)؛ وأ %1) ةريبك وأ ًةريغص ؛ تناك امهم ةدئافلا ف ، ناك اذكهو

. رمخلا برش هباش ي ابرلا دجن بناجلا اذه نمو . ةم َّ رحم يهو ، اًبر يه

كلذو ، قرف فال ، رمخلا نم ريبك وأ ريغص رادقم سأكلا يف ناك ٌءاوسف

اإلسالم. يف َّم رحم هلك

يم اإلسال ملا علا يف ةبيرغ ةرهاظ نوهجاوي نيملسملا نكل

. يراخبلا حيحص يف ثيدحلا 1
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ةقيقح نوكردي ال نيملسم َ ءاملع نوَعدُي نم ضعب هيفف ، )مويلا )

ىراصنلا امأ !. ابرلا اهتاذ يه اهنأو ، ثيدحلا يفرصملا لمعلا يف ةدئافلا

يف سمشلا حوضو ا ًحضاو نوكي نأ بجي رم األ اذهو . كلذ نوفلأيف

ثيداحأ يف ةحضاولا ةحراشلا صوصنلا سرد ي نم لكل راهنلا ةعبار

مهيلع " ءاملع " نوَعدُي نمم ةفئاطلا ه ذهو . ملسو هيلع هللا ىل ص يبنلا

ملو ؛ ملسو هيلع هللا ىل ص اًدمحم هيبن لسرأ ىلا تع هللا نأ اوركذتي نأ

؛ ةيم اإلسال لودلا يف ةيزكرملا فراصملا لسري ملو ، مه مهلسري

لا ومأ مويلا رمثتست ةيزكرملا فراصملا هذه ) . نآرقلا يناعم ان َِّم لعتل

يتلا ةيبرغلا فراصملا يف ؛ ةيوبر تارامثتسا يف ةيم اإلسال لودلا

اإلسالم). يداعت ىًوق اهمكحت

ىلإ نآرقل ا ةمجرت بحاص 1؛ يلع فسوي هللا دبع فرتعا دقل

ءاملعل ل هتفلا خمب اًحضاو اًفارتعا ؛ اًريبك اًجاور تق ال يتلا ةيزيلكن اإل

: لا ق دقلف . ابرلا مهفيرعت يف ، مه ِ ثيدحو مه ِ ميدق ، نيملسملا

ريغب ، ٍّقَحتسم ريِغ حبر ينج : وه ابرلل هيضترأ يذلا فيرعتلا نإ » -

علسلا و ، ةضفلا و بهذلا ضورق نم ؛ ةعورشملا ةراجتلا قيرط

ام بسحب حْلِملا و رمتلا و ريعشلا و حمقلا ك ؛ ةيساس األ (ةيئاذغلا

نمضتيو .( ثيدحلا يف ملسو هيلع هللا ىل ص هللا لوسر هنَّيب

يننكل الل؛ غتس اال عاونأ ىتشب ةريبكلا حابر األ َينج ابرلل يفيرعت

الت ماعملا يف ةثيدح ٌةعينص وهف 2 يداصتق اال نامتئ اال ينثتسأ

ةمجرت ) : يلع فسوي هللا دبع : ةيزيلكن باإل ردصملا ] .« ةيلا ملا و ةيفرصملا
[ ةرقبلا ةروس نم 275 ةي اآل ىلع 324 مقر ةيشاحلا .( ميركلا نآرقلا ريسفتو

هلوق يف ف . ميسج أطخ يف عقو دق يلع فسوي هللا دبع نأ حجارلا و

يه هتمجرتو ، ةيزيلكن اإل ةغُّلل نآرقلا يناعم مجرت ؛ ملسم يدنه ملا ع :(1953  1872) يلع فسوي هللا دبع 1

] اًجاورو ةرهش رثك األ ةمجرتلا

.( ةَنَمتؤملا ةلجؤملا ةيدقنلا نويُّدلا ىلع رودت اهلكف ؛ ةثيدحلا ةيفرصملا الت ماعملا ىتش (دصقي 2
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: نارمع لآ ] ﴾ ًةَفَعاَضُم اًفاَعْضَأ اَبِّرلا اوُلُكْأَت اَل اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ﴿ : ىلا عت

يأ ؛ ةطرفملا ةدايزلا وه : ابرلا عاونأ نم دحاو ٍ عون ل اًفصو دجن [130

سأر َغ لبم عاضِف ت ىَّدؤملا نيَّدلا َ ةميق ةدئافلا ُ ةبسن لعجت ام دنع

حبرلا هنأب اًقلطم فَّرعي مل ابرلا َّ نكل . رثكأ وأ نيترم ضرقتسم لا لا ملا

يأ نمضتي ابرلا نأ قحلا و . ةيوبنلا ةنسلا يف وال نآرقلا يف ال ؛ طرفملا

نأ نكمي ، ضَرقملا لا ملا سأر ىلع وبرتو ديزت ، تناك امهم ةيدام ةدئاف

. ىلا تع هللا هجول لا ملا ضِرقت ال فراصملا و . نيِدَملا نم نئادلا اهينجي

نع ةمجانلا رئاسخلا يطغتل ضورقلا ىلع دئاوفلا ضرفت ال يه و

حابرأ نم اهل ايو !. حابر األ ينجتل كلذ لعفت يه لب . يدقنلا مخضتلا

فراصملا ُ ةعينص " ، يداصتق اال نامتئ اال ذهو .! اهنو نجيُ ةمخض

ُ ةبسن تناك اذإ امع رظنلا ِّ ضغب ؛ بير بال ابرلا يف بلا غلا وه ة"، ثيدحلا

يف ءاج اذكهو !. ةطيسب وأ ً ةبَّكرم ،ً ةضفخنم وأ ً ةعفترم ةدئافلا

: مهنع هللا يض ر ماركلا هتباحصو ملسو هيلع هللا ىل ص يبنلا ث يداحأ

هللا ىل ص هللا لوسر لا ق : لا ق هنع هللا يض ر كلا م نب سنأ نعف -

َفَال 1 اًقَبَط ِهْيَلِإ ىَدْهَأَف ؛ اًضْرَق ْمُكُدَحَأ َض رَْق َأ اَذِإ » : ملسو هيلع

َلْبَق ُهَنْيَبَو ُهَنْيَب َنوُكَي ْنَأ ِإالَّ ؛ اَهْبَكْرَي َفَال ٍ ةَّباَد ىَلَع ُهَلَمَح ْوَأ ، ُهْلَبْقَي

[ يقهيبلا ] .2« َكِلَذ

اذإ » : لا ق ملسو هيلع هللا ىل ص يبنلا نأ ا ًضيأ كلا م نب سنأ نعو -

ام هتيده ذخأت ال يأ ] ة»3 َّيده هنم ْلبقت فال اًضرق اًدحأ َ تضرقأ

. ماعط نم اًقبط : يأ 1

.( ريغصلا عماجلا فيعضو حيحص يف ينابل األ (هفعض 2

نع يور ام هانعم يف ْنكل . مْهَو هلعلف ؛ هريغ يف وال يراخبلا حيحص يف ال ؛ اًقلطم ثيدحلا اذه دجأ مل 3

كنيب ترج دق نوك ت نأ إال ، هت يدهَّ لبقت وال ، هت بادَّ ْ بكرت فال ًا؛ ضرق ًا لجر َ تضرقأ اذإ » :) كلا م نب سنأ

نبا فَّنصم : ةصا خبو ثيدحلا بتك [يفو .[ يواحطلل راث اآل لِكْشُم يف ثيدحلا ] « ةطلا خم كلذ لبق هنيبو

دبعو بعك نب ّيبأ نع كلذ لثمب تاَّيورم لا معلا زنكو ، ثيداح األ عماجو ، قازرلا دبع فَّنصمو ، ةبيش ]يبأ

.) بلا ط يبأ نب ّيلعو سابع نب هللا دب عو رمع نب هللا
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.[ هتيده لبقت نأ كلذ دعب كلف هيلع ام ىدأ اذإف ، ضرق هيلع كل ماد
[ يراخبلا ]

َسالٍمَ َنْب ِهَّللا َدْبَع ُتيِقَلَف ، َةَنيِدَمْلا ُتْيَتَأ : لا ق ةدرب يبأ نع و -

اًقيِوَس َكَمِعْطُأَف ُءيِجَت :َأَال َلا َقَف ،[ ملسأ يذلا يدوهيلا رْبَحلا ]

اَذِإ ؛ ٍشاَف اَهِب اَبِّرلا ٍضْرَأِب َكَّنِإ : َلا َق َّمُث . ٍتْيَب يِف َلُخْدَتَو ، اًرْمَتَو

ْوَأ ، ٍريِعَش َلْمِح ْوَأ ، ٍنْبِت َلْمِح َكْيَلِإ ىَدْهَأَف ٌّقَح ٍلُجَر ىَلَع َكَل َناَك

[ يراخبلا ] . اًبِر ُهَّنِإَف ، ُهْذُخْأَت َفَال ، ٍّتَق َلْمِح

: َلا َق ُهَّنَأ ملسو هيلع هللا ىل ص يِّ ِبَّنلا ِبِحاَص ٍدْيَبُع ِنْب َةَلا َضَف ْنَع و -

[ يقهيبلا ] .1 اَبِّرلا ِهوُجُو ْنِم ٌهْجَو َوُهَف ًةَعَفْنَم َّرَج ٍضْرَق ُّلُك

هيلع هللا ىل ص ِهَّللا ُلوُسَر َلا َق : َلا َق هنع هلا يض ر َةَماَمُأ يِبَأ ْنَع و -

ْدَقَف اَهَلِبَقَف اَهْيَلَع ًةَّيِدَه ُهَل ىَدْهَأَف ٍةَعاَفَشِب ِهيِخَ أل َعَفَش ْنَم » : ملسو

[ دواد وبأو دمحأ ] .2« اَبِّرلا ِباَوْبَأ ْنِم اًميِظَع اً باَب ىَتَأ

دمحم خيشلا هب لا ق يذلا حدا فلا أطخلا اًءوس روم األ ديزي امو

َ رخاوأ ابوروأ يف حاس مث ، ةرهاقلا يف رهز األ يف ملعت يذلا 3؛ هدبع

ابوروأ يف اإلسالم دجو هن أ نلعيل رصم ىلإ داع و ، رشع عساتلا نرقلا

!. الم سإ بال ني ملسم رصم يف دجو و ، نيملسم بال نكل ؛ ةثيدحلا

اهوتل ةجراخلا ابوروأ تناك هدبع دمحم اهراز يتلا ابوروأ نإ

.) يبنلا ىلإ اًعوفرم سيلو ؛ ديبع نب ةلا ضف ىلع ٌفوقوم (ثيدحلا 1

.( بيهرتلا و بيغرتلا حيحص يف ينابل األ هححص ؛ حيحص (ثيدح 2

رهز باأل قحتلا ؛ يرصم يح ال صإ ةيعاد هللا؛ ريخ نسح نب هدبع نب دمحم وه :(19051849) هدبع دمحم 3

ةروث ثادحأ لبق رصم يف هَذاتسأ ناك يناغف األ نيدلا ل يملا علا ةداهش ىلع هنم لصحو ، عفاي [وهو )

ةيرس ةيعمج اهيف سسأو توريب ىلإ ماع وحن دعب داعو ، ىقثولا ةورعلا ةفيحص هعم سسأف )يبارع ) [

تناكو . يتفملا بصنم هيلإ دنسأ 1899 ةنس يفو ؛ اًيضاق اهب لمعو ر صم ىلإ داع مث .( ىقثولا ةورعلا (مساب

1900 ةنس تاطوطخملا رشنل ةيبرعلا مولعلا ءايحإ ةيعمج )سسأ ) . داصتق واال لا ملا اياضق يف هاواتف رثكأ

دمحم : هذيم تال رهشأ نم . ةرهاقلا ب نفدو ، ةيردنكس اإل يف يفوت . ةيبرعلا و ةيبورو األ لودلا نم اًددع رازو ،

دمحمو ، قزا رلا دبع ىفطصمو ، يغارملا ىفطصم دمحمو ، ماسقلا نيدلا زعو ، ميهاربإ ظفاحو ، اضر ديشر

. نيسح ٰهطو ، ةعمج يفطل دمحمو ، نيمأ مساقو ، لولغز دعسو ، ديمحلا دبع نيدلا ييحم
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ف اطعن اال ةطقن سسأ يذلا ثدحلا كلذ . ةيسنرفلا ةروثلا ةبرجت نم

نامي اإل ىلع زكترت ةراضح نم ةيبرغلا ةيبورو األ ةراضحلا لوحت يف

. هلإ يأب نامي اإل مدع اهساسأ ةراضح ىلإ ، ةينارصنلا ب

ىلع زكترت اهنأكو هدبع دمحم اهآر يتل ا ابوروأ نأ ةقيقحلا و

هللا ا هقلخ يتلا رشلا ىوق اهيلإ تفده يتلا ةرا ضحلا يه اإلسالم،

. نتفلا نمز يف هناحب س اهقلطأو ،[2 : قَلَفلا ةروس ] ﴾ َقَلَخ اَم ِّرَش ْنِم ﴿ ؛ ىلا تع

لبق ٌ نئاك وه يذلا ؛ نامزلا رخآ ملسو هيلع هللا ىل ص يبنلا فصو دقل

ةنتفلا و ؛ ةنتف عمج نتفلا و . نتفلا نمز هنأب ؛ ملا علا ةياهن و ةمايقلا موي

، ةيبذاجلا ، ناتتف اال ، ةب ال ِخلا ، ةياوغلا ، رح سلاِّ ، ءارغ اإل ، ناحتم اال : يه

، بغشلا ةراثإ ، سانلا ضيرحت ، سئاسدلا عنص ، ءاوغ اإل َوى، غلِا َله، ولَا

ىوقو . ةيله األ بورحلا ران داقيإ ، ةقرفلا و عازنلا ثب ، قاقشل ا راهظإ

يذلا ُّ دسلا ف .1 لا جدلا حيسملا و ج، وجأمو جوجأي يه امنإ هذه رشلا

نم تقلطناف ىلا عت هلل ا هلا زأ هذه رشلا ىوق زجحيل نينرقلا وذ هانب

عادخلا و ملظلا مادختسا يساس األ مهلمع ناكو . رشلا ىوق هئارو

قحلا قيرط نع هدعبت ف بئاوشلا هناميإ بوشت نم لك ريمدتل

ميظنت : دحاو ريمأ – ةدحاو ةعامج : يباتك عجار ) . صلا خلا نامي واإل

.( نتفلا نمز يف ملسملا عمتجملا

ت قلَخ يتلا ، ابوروأ ممأ يف ةيداحلإ ًةسايس ةسايسلا لعج نإ

بسح جوجأمو جوجأي نأ ىري وهف . لا جدلا حيسملا و جوجأمو جوجأي يف هيأر ىلإ انه فلؤملا ريشي 1

ضر األ يف اورشتناو اإلسالم روهظ ديَعُب مهجورخ أدتبا برعلل ليو الم سلا و الة صلا هيلع يبنلا )ثيدح )

نم رثكأو ؛ رزخلا دوهي مهنمو  زاقوقلا لا بج ءارو نكست تناك يتلا رزخلا لئابق نم مهو ؛ اًداسف نوثيعي

اًيضارتفا اًر وهظ هل نأ ىري وهف لا جدلا حيسملا امأو . مهناوعأ نم وأ مهنم مه امنإ مويلا انملا عب نومكحتي

رهظي يضارتف اال هروهظ مايأ رخآ يفو ؛ ضر األ يف داسفلا رشن ىلع نيدسفملا بِّلؤي ؛ نمز ذنم أدتبا

رصعلا و فهكلا ةروس و( ،( ريسفتو ةمجرتو صن : فهكلا ةروس ) : هبتك يف ةطوسبم هذه هؤارآو . هصخشب

يف سدقلا و ،) ( لا جدلا حيسملا و( ،( ثيدحلا ملا علا يف جوجأمو جوجأيل ةيم ال سإ ةيؤر و( ،( ثيدحلا

.( نآرقلا
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ةطلسلا نأ ب اإلعالن ىلإ ىدأ ، ةثيدحلا 2 ةيداحل اإل 1 ةيطارقميدلا ةلودلا

وه كلذ ناكو . ىلا عتو هن اح بس هللا ةعيرش ديب ال ةلودلا ديب تتاب ايلعلا

هيلع دمتعي اًساسأ ناك ىلا عت بهللا كر شلاِّ نأ قحلا و !. هن يعب كرِّشلا

فيرعت ف . ةيداملا ةفسلفلا وهو ، ةراضحلل ثيدحلا يفسلفلا أدبملا

خيشلا و . ةيداملا ةقيقحلا ريغ ةقيقح يأ دوجو ركني ةيداملا ةفسلفل ا

مل ، يرصم يم ال سإ ِلم اعل اًيديلقت اًميلع ت ىقلت يذلا َعْبُده )دمحم )

هعدخ دقل . ةيبورو األ ةراضحلل ةثيدحلا ةيفسلفلا ئدابملا ظح يال

ضيقنلا ىلعو َّة. نجلا ىلإ اًقيرط نهجَّم ىلإ قيرطلا ىأر دقف . لا َّ جدلا

ميلعت لا كلا سم هميلعت يف كلس يذلا لا بقإ )دمحم د. عَدخُي مل ، (هنم

. يدنه يم ال سإ ٍم لِا عل 3 ثيدح لا

يأ ِّ قحلل ةيحطسلا رهاظملا ب عِدُخ هدبع دمحم نأ رهاظلا [و ( )

كردُي ملو . ثيدح يداحلإ يبوروأ عمتجم يف تسسأت يتلا ]اإلسالم

ةروثلا دعب قحلا نع اًديعب هتهجو وحَّل يبورو األ داصتق اال نأ

تناك يتلا ، صوصخلا هجو ىلع 4 ةيكيلوثاكلا ةسينكلا ف . ةيسنرفلا

ةهجاوم يف اه َ برح ترسخ ، ابوروأ يف ماع ةئمسمخل ابرلا حفاكت

يلا مسأرلا يبورو األ داصتق لال يقيقحلا َساس األ ابرلا رهظ ف ، ةيداحل اإل

رَي ملو .[1926 . نيِوكْنِب . ةيلا مسأرلا روهظو ني دلاِّ ، ينوات هـ. ر. : ةيزيلكن باإل ردصملا ]

اذه نم ٌةمظنأ مويلا اهمكحت ضر األ ممأ رثكأو .( هَسفن ِبْعَّشلا ُمْكُح ) : لص األ يف ينعت : ةَّيِطاَرْقُميِّدلا 1

. ليبقلا اذه نم ه نأ يعَّدت وأ ؛ ليبقلا

مساب عئاشلا لِّلَضُملا ئطاخلا حلطصملل ةلباقملا حص األ ةمجرتلا يه ةَّيِرْهَّدلا و . ةيرهدلا : ةيداحل اإل 2

نمؤي ال نم » : ىلع ةيبورو األ تاغللا رئاسو ةيزيلكن اإل ةغللا يف قَلطُي ينامل علا ]حلطصمف ] ( ) .( ةيناملعلا )

ىلع ةيبرعلا ةغللا يف قبطني يذلا ىنعملا وهو ت. اغللا كلت مجاعم يف ءاج امك  « رخ اآل مويلا ب وال بهللا

نهذل ىنعملل اًبيرقت ة مجرتلا يف ةيداحل اإل ظفل )انمدختساو ) .( ةَقَدْنَّزلا و ، داحل اإل و ، (ةيرهدلا ( ) ( ) : ظافلأ

.( ةَّيناَمَلا َعلا و ةَّيِوَيْنُّدلا يتملكب اًنايحأ حلطصملا اذه مَجرتي (امك ( ) . ئراقلا

يتلا ِراكف واأل امهرغص يف نانث اال اهكلس يتلا ميلعتلا ةقيرط نيب ضقانتلا زاربإ ىلإ انه فلؤملا يمري 3

ب قلعتت يتلا اهب نايداني [اناك

بلق يف ةيلا طي اإل يضار األ ىلع ناكيتافلا ةلود مويلا )اهزكرم ) . ىراصنلا فئاوط ربكأ يه : ةيكيلوثاكلا 4

نكسي اهيفو ؛ ةَّيِموُر وأ )امور )
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ةمظن األ َ ساسأ ناك يذلا ؛ ةدئافلا يف دوجوملا الل غتس اال هدبع )دمحم )

ريغ كلذ لك نأ جتنتسا ؛ كلذ لك َري مل هنأ امب و . ةيبورو األ ةيفرصملا

هاوتف ىقلأو رصم ىلإ داع دقف ! حدافلا أطخَه كلذ ناكو . دوجوم

ديربلا ناويد يف راخد اال تاباسح دئاوف نأشب ةبيعملا وأ )ةريهشلا )

!. اًبر تسيل تاباسحلا هذه نم ةينجملا ةدئافلا نأ )نلعأو ) . يرصملا

ةراضحلا نأ هل نيبت دقف . لا جدلا ب عَدخُي مل لا بقإ دمحم نكل

وهو  اإلسالم َّ نكل اإلسالم؛ راسم نع ةغلا ب ةروصب تفرحنا ةيم اإلسال

. هيلع ناك ام ىلإ هعاجرتسا نكمملا نمو ، ناك امك لا ز ام  ُّ قحلا

تزواجت ةثيدحلا ةيبورو األ ةراضحلا ىلإ لا بقإ دمحم رظن امدنع ف

يف هيأر ناك دقل ف ، ةيبورو األ ةيصخشلل يجراخلا رهظملا ُه ترظن

اهت اذ نع ثحبت َمْن يه تناك ةذاشلا ةينان األ ةيدرفلا » : ةثيدحلا ابوروأ

الل غتسا وه لغاشلا اه لغُش ، ةعراصتم تايبصع تاذ تٍا يَّ طِا ْقَر مُي ِد نيب

يه مويلا ابوروأ نإ ، ينوق دصِّ .[ ابرلا وه كلذ و ءاينغ األ حلا صل [ءارقفلا

: ةيزيلكن باإل ردصملا ] .« ناسن لإل يق األخال ءاقتر اال قيرط يف ىربكلا ةبقعلا
.1934 ندنل . دروفسكوأ ةعماج ةعبطم اإلسالم. يف ينيدلا ركفلا ءانب ةداعإ ، لا بقإ دمحم

[170 ةحفصلا

يلا مسأرلا داصتق لال ةرساكلا ةعيبطلا ىلإ ذافنلا نع روصقلا نإ

لقتنا ؛ داصتق اال كلذ ِساسأ ابرلا رمأِ يبتُِّن َ مدعو ، ةدئافلا ىلع زكترملا

خيشلا ف . نييرصملا اإلسالم ءاملع نيب ٍليج ىلإ ليجٍ نم ودبي ام يف

مث رصمل اًيت فم ةيرصملا ةموكحلا هتنيع يذلا 1؛ يواطنط ديس دمحم

نأ ودبيو ، اًثيدح كرويوين راز امه كال ،2 يلا زغلا ُ خيشلا و ؛ رهز لأل اً خيش

ُ دئاوفلا : لا وق هيأرب ىلدأ امه فكال . هباشم ٍوحن ىلع لُضِّل امهيلك

ةنس رهز األ ةعماج نم ةيعماجلا ةزاج اإل ىلع لصح . دهتجم هيقف :(2010  1928) يواطنط ديس دمحم 1

يتفم نِّيُع ىتح سيردتلا يف لمع مث 1958

دمحم مساب هوبأ (هامس . يم ال سإ بتاكو ةيعادو ركفمو ملا ع :(1996  1917) اقسلا دمحأ يلا زغلا دمحم 2

زغلا دماح يبأ مساب اًنميت يلا )زغلا
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!. 1 ابر تسيل ُ ةيفرصملا

اإلسالم ءاملع نم نيرخآ نيريثك كلا نه نأ ىسنن أال انيلع نكل

دشأ اهوضراعو ؛ ابر ةيفرصمل ا دئاوفلا نأ اون يبَّ نيزرابلا نييرصملا

يذلا 2 نمحرلا   دبع رمع ءيربلا ريرضلا خيشلا مهنم ناك و !. ةضراعملا

ً ةبوقع يضقي وه ف ؛ رصم ب عقاولا م لظ لل ريبكلا هراكنتسا ءارج بَقاعي

يتلا هتميرج تناكو . ةيكيرم األ نوجسلا يف ةايحلا ىد م نجسلا ب

هجو يف فوقولا ىلع سانلا ثحَّ و اإلسالم ىلإ ةوعدلا يه اهفرتقا

. نيملا ظلا

؛ اذه نتفلا نمز يف يم اإلسال يديلقتلا يلا علا ميلعتلا نأ ودبيو

نيسرادلا نم نيريثكلا لعجي يذلا ، بيرغلا روصقلا نم ءيش هيف

ةقيقحلا كاردإ يف ةبوعص نودجي ةيديلقتلا ةقيرطلا ب نييم اإلسال

ةيم اإلسال مولع لل سرادلا ، هدبع دمحم هري مل امف . ةحيحصلا ةروصلا ب

مل لا بقإ دمحمو . غلا ب حوضوب لا بقإ دمحم هآر ، ةيديلقتلا ةقيرطلا ب

غلا ب رمأ كلا نه انرظن ةهجو نمو . ةيديلقتلا ةقيرطلا ب اًموي رديُس

لوصأ نآرقلا حرش يف يديلقتلا ميلعتلا ةيجهنم هيلإ رقتفت ةيمه (األ

نم حلا صلا فلسلا ِقَبل نم دَفنتس ُت مل نآرقلا يناعم لعلف .( ري سفتلا

ةيفاك ريغ ريسفتلا نم ةيديلقتلا لا مع األ تناك اذل . لئاو األ نيملسملا

رهشأ ةعضبب كلذ دعب هنكل 1989 ماع لئاوأ يف ةيفرصملا دئاوفلا ةمرحب ىتفأ يواطنط ديس دمحم ناك 1

كلذ يف باتك يواضرقلا فسوي خيشللو . كلذ يف هاوتف ىلع رثع يلا زغلا خيشلا امأ !. اهتمرح مدعب ىتفأ

م). ارحلا ابِّرلا يه كونبلا دئاوف ناو (نعب

يف ةيعماجلا هتسارد متأ . هرمع نم ىلو األ ةنسلا في هرصب دقف . يرصم ملا ع : ( 1938) نمحرلا دبع رمع 2

ىلع لصحو هتسارد لمكأف هحارس قلطُأ مث .1970 ةنس لقتعا مث ل، ريدقتب ةرهاقلا ب نيدلا لوصأ ةيلك

تانبلل نيدلا لوصأ ةيلك يف سيردتلل نِّيُع . فرشلا ةبترم عم زايتما ريدقتب ةيملا علا ةداهشو هاروتكدلا

ةنس ىتح ةيدوعسلا يف ضايرلا ب تانبلا ة يلك يف اهدعب سَّردو ، نينس عبرأ اهب ماقأو 1973 ةنس طويسأب

لتق ةمهتب مكوحو ، ًةيناث لقُتعا مث ، هسبحم نم َّرفف 1981 ةنس لقُتعا . رصم ىلإ اهدعب داعو ،1980

مهُّتاف ، اهيف ةماق لإل ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا ىلإ رفاس مث .1984 ةنس هتءاربب مْكُحلا جرخو تاداسلا

. ةايحلا ىدم نجسلا ب اًمكح كانه يضقي لا ز امو 1993؛ ةنس كرويوين تاريجفت ريبدتب اهيف
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ةينآرقلا يناعملا ترمتسا لب . نآرقلا يناعم يف لصفلا ةملكلا لقنل

ساسأ ىلعف . سوململا عقاولا يف تارييغت ثودح عم فشكتلا ب

ةديدج يناعم ىلإ نطفن نأ انناكمإب ريغتملا عقاولل ةذفانلا ةبقارملا

. ديدجل ا عقاولا روهظ دعب إال فشكتت مل ٍناعم  ميركلا نآرقلا تاي آل

. نتفلا نمزل نآرقلا ةجلا عمب لصتي ام يف ةصاخب حيحص رم األ اذهو

نأ اننكمي روم باأل رصبتلا نسحو ةبقارملا ىلع دامتع باال هنأ ةقيقحلا و

. اذه اننامزب ةرشابم طبترت نآرقلا يف يناعم ىلإ لصن

.2 يموقلا 1؛ يناغف األ نيدلا لا مج ب اًرثأتم هدبع دمحم ناك دقل

مهنأ ودبيو .3 اضر ديشر خيشلا هذيملت يف رثأ هرودب هدبع دمحمو

ىلإ مويلا كل ذ ذنمو . ابرلل ةع ُمْشَر رصم باوبأ او حتف روم األ مهطيسبتب

لشَّ يذلا مسلا كلذل اًبيهر اًنمث نوعفدي نويرصملا و اذه انموي

؛ كلذ نم أوسأ ناك ىرج ام نإ لب . اًمامت هر مدَّ مث ، يرصملا داصتق اال

. ابرلا يف رصم فلخ يم اإلسال ملا علا راطقأ رئاس تلخد دقف

( دابأ دعسأ يف (دلو . ديدجتلل ةيعاد :(1897  1838) يناغف األ ينيسحلا در فص نب نيدلا لا مج دمحم 1

ثم مويلا لوبنطسإ يهو ؛ اهنيح نيينامثعلا ةمصاع ةناَتِس ]اآل ] . ناريإب دابأ دسأ يف وأ )ناتسناغفأب )

.1879 ةنس دنهلا ىلإ هاَلْجَأف قيفوت يويدخلا رصم مكاح هيلع )ريغتو ) .1871 ةنس رصم ىلإ اًدئاع اهرداغ

.( ىقثولا ةورعلا ةيعمجو ةديرج هدبع دمحم عم أشنأو سيراب يف ماقأ (ف 1883 ةنس ابوروأ ىلإ دصق مث

داعف هيلع ريغت مث نيِّدلا رصان هاَّ شلا اهمكاح هب ناعتساف مويلا ناريإ سراف بالد ]ىلإ ] [ ] 1886 ةنس لقتنا

ديمحلا دبع ناطلسلا هب بحرف 1892 ةنس ةناتس اآل ىلإ رفاسف داع مث . ةهرُب ندنل يف ماقأ و ابوروأ ىلإ

اًينو سام لجرلا ناك . هيف تامو كاذ هسبح يف ضرمو ؛ هرصق يف هسبحف كلذ دعب هيلع ريغت هنكل ؛ يناثلا

ماَّده رثأ اهل ناك هاواعد رثكأو .( دوجولا ةدحو بهذمب لوقي ناكو ، قرشلا يف ةينوساملا لا جر رابك (نم

الح صإ تناك هتياغ نأ اهنيح هاواعد يف معزي ناك هنأ عم ؛ نينسلا رورمب رهظ نيملسملا تاعمتجم يف

. ملعأ وهللا . نيملسملا نأش

يف ىواعد يناغف لأل تناك كلذك . لئاو األ رابكلا ةيموقلا ةاعد نم ناك يناغف األ نيدلا لا مج نأ )دصقي ) ( ) 2

ِهِبْلَق يِف اَم ىَلَع َهَّللا ُدِهْشُيَو اَيْنُّدلا ِة اَيَحْلا يِف ُهُلْوَق َكُبِجْعُي ْنَم ِساَّنلا َنِمَو ريرحت و نايد األ نيب (بيرقتلا ( )

﴾. َداَسَفْلا ُّبِحُي اَل ُهَّللا َو َلْسَّنلا َو َثْرَحْلا َكِلْهُيَو اَهيِف َدِسْفُيِل ِضْرَأْلا يِف ىَعَس َت اَذِإَو 204 ِماَصِخْلا ُّدَلَأ َوُهَو

سلبارط ةنيدم راوجب نوملقلا ةيرقب دلو . يم ال سإ بتاكو ركفم :(1935  1865) اضر يلع نب ديشر دمحم 3

و(. ، اًريغص نآرقلا ظفح . نانبلب ماشلا



60

يف نوشيعي نيذلا نيملسملا حصن ىلإ نيسرادلا ضعب رداب دقل

. نيملسملا ريغ دي يف ابرلا نم هنونجي ام اوكرتي لأَّا ةملسم ريغ بالد

تناكو . تاقدصلا يف اهوقفنيف هذه ابرلا دوقن اوذخأي نأب مهوحصنو

ةيم اإلسال ةعيرشلا صوصن ف !. ةبيرم اهومدختسا يتلا تاحلطصملا

( ةملسملا ريغ بالد لا حلطصم ركذت ال َّة نسلا و نآرقلا (صوصن [ ]

اإلسالم راد نيب زي ي مت ةليص األ ةيم اإلسال صوصن لا يفف . ثَدحتسملا

لعج ةيرح اهيف مهلو نونمؤملا نوملسملا اهب مكحتي يتلا ميلا [األق

موقت يتلا ميلا األق برحلا رادو ، ىلا عت هللا رماو أل ايلعلا ةمل [كلا [

.[ نيملسمل ا قح يف ةرئاج لا معأ وأ نيملسملل ةيداعم لا معأب

ريغ الد بلا يف تاقدصلل ابرلا ءاطعإ ةحص يعَّدي يذلا لا دجلا و

ُم رحي هُذْخأ نمؤملا ىلع ُم رحي امف ، لَذتبم يفسلف لا دج وه ةملسملا

!. اًضيأ هُذخ أ نمؤملا هيخأ ىلع

َ يأرلا ؛ ةيم اإلسال مولعلل ُ سرادلا 1؛ يودب لا مج روتكدلا ضفريو

تاي ال ولا يف اههباش امو نكسلا ضورق يف ابرلا ب حامسلا ب لئاقلا

نأ ىري وهف . ةرورضلا أدبم ىلع دامتع باال ؛ ةيكيرم األ ةدحتملا

لب . ةرصاعملا انتايح يف ةماعلا االت حلا ىلع قبطنت ال )ةرورضلا )

يف هيلع لا ؤسلا اذه تحرط تنك ] . ةددحم ةصاخ حاالت ىلع طقف قبطنت
انايدنإ يف دقع ةيلا مشلا اكيرمأ يف ةيم اإلسال ةيعمجل ا نم ةوع دب اًعم هانرضح ٍ (عامتجا

[1995 ةنس نم سداسلا رهشلا يف :( سيلوب

نم عباسلا ل صفلا يف ةرورضلا أدبمو ابرلا ضوع وم جلا )عنسو )

. باتكلا اذه

يف ريبك طاشن هل . اهتاعماج ضعب يف ذاتسأو ، ادنك يف ٌميقم ؛ يرصم يم ال سإ ةيعاد : يودب لا مج 1

اهنم ، ةريثك ةيزافلت تاودنو جماربو تارضاحمو قاالت هلو ةيلا مشلا اكيرمأ يف ة يم اإلسال تامظنملا

.2007 ةنس (يفوت . ىراصنلل تاديد دمحأ تارظانم ىدحإ يف )هتكراشم )
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: ثلا ثلا لصفلا

نآرقلا يف ابرلا ميرحت

، ينآرقلا يح ولا لوزن لسلست يف ىلا تع هللا ةمكح تضتقا

تناك ف . ابرلا ميرحت عوضوم عم ةلحرم دعب ً ةلحرم لماعتلا َ ةقيرط

: ةزيمتم لحارم ثالث نم ةفلؤم

تناكو . ميرحت بال نكل ؛ ابرلا رشَّ سانلا ُ فيرعت : ىلو األ ةلحرملا -

ٍ؛ ةفيخم َ ريغو ،ً ةفَّفخم ةلح رملا هذه يف ةمدختسملا ظافل األ

. نيملسملا ميلعت لو األ اهضرغ

قيبطت ِذْكر نع كاسم اإل عم ابرلا ميرحت عيرشت : ةيناثلا ةلحرملا -

؛ ةيميلعتلا ةلحرملا انه رمتست ف ؛ ابرلا نم فلس ام ىلع ميرحتلا

نأ نينمؤملا ىلعو ؛ ةيريوصت ٌ ظافلأ ةمدختسملا ظافل واأل

. لا ملا بلس نم ابرلا هيلع يوطني ام اوكردي

: اهيفو ؛ ابرلا نم فلس ام ىلع ميرحت لا قيبطت : ةثلا ثلا ةلحرملا -

. ابرلا لا صئتس ال برحلا َشنِّ رارقإ 

. نيَّدلا نم ءافع اإل 

. ةيميلعتلا ةيلمعلا رارمتسا 

لحارملا و هذه ابرلا ميرحت لحارم نيب هباشتلا نم ريثك كانهو

، را َم قلِا ميرحتو ، تا ْسِكَر ملُا يطاعت ميرحت ماكحأ ليزنت يف تَّرم يتلا

يف ةمدختسملا قرطلا ةسارد أن دجن كل ذل . ةيدوبعلا عم لماعتلا و

انحنمتس ؛ ةيدوبعلا عم لماعتلا و رامقلا و تاركسملا ميرحتل نآرقلا

نآرقلا اهمدختسا يتلا ةقيرطلا مهف يف انديفت اًدج ةديفم ةفرعم

. ابرلا لا صئتساو ميرحتل
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ىلإ اًديدش اًهابتنا نوملسملا هبتن ي نأ ناكمب ةيمه األ نم ل ه نإ

نم ً ةلود نأ ولف . ابرلا عم لماعتلا يف ةيلحرملا ةيناَّبرلا ةقيرطلا هذه

، اًروف اهداصتقا نم ابرلا لا صئتسا ىلإ ترداب ةيم اإلسال لودلا

ْمَلٍة حَب اًلوأ أدبت مل اذإ ؛ قافخ اإل هريصم نوكيسو ًءابه اهدهج عيضيسف

. هتمرُ حو ابرلا راطخأ اوُعيل ، اًقذاح اًعراب اًميلعت ةماعلا ميلعت ل ةف ثكمَّ

ابرلا عم لماعتلا يف نآرقلا ةقيرط

ةيلمع يف ، ىرخأ ىلإ ةلحرم نم ، جردتلا نم اًمهم اًبناج نإ

ةيناثلا و ىلو األ ناتلحرملا تناك امنيب هنأ يف نمكي ، ابرلا عم ل ماعتلا

يبنلا اهأدب ةثلا ثلا ةلحرملا نإف ، ينآرقلا يحولا ب اتنلع ُأ وأ اتأدب دق

يتلا ، عادولا ةجح يف عادولا ةبطخ يف ، الم سلا و الة صلا ]هيلع ]

ةي اآل ىلا تع هللا لزنأ ةبطخلا كلت دعبو . تافرع لبج ىلع نم اهاقلأ

هللا ىلص يبنلا هنلعأ امو اإلسالم. نيِد ؛ مهِنيِد لا متكا سانلل نيبت يتلا

ِر خِآ يف ىلا تع هللا هقَّدص ؛ ابرلا نأش يف ةبطخلا كلت يف ملسو هيلع

!. ملسو هيلع هللا ىل ص يبنلا ةافو ليبق يحولا نم تلزن ةيٍآ

هللا يض ر سابع نب هللا دبع نع انتءاج يتلا ثيداح األ بسحبو

نم لزن ام رخآ نأ ملعن اننإف ؛ هنع هللا يض ر باطخلا نب رمع و هنع

ت اي اآل تناك ، هتافو ليبق ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع يحولا

:[281  278 تاي [اآل ةرقبلا ةروس رخآ يف ابرلا نع ثدحتت يتلا

ُةَيآ ْتَلَزَن اَم َرِخآ َّنِإ : َلا َق هنِع هللا يضر باَّطَخْلا ِنْب َرَمُع ْنَع -

؛ اَنَل اَهْرِّسَفُي ْمَلَو َضِبُق ملسو هيلع هللا ىل ص ِهَّللا َلوُسَر َّنِإَو ، اَبِّرلا

[ يمرادلا و هجام نبا ] .1 َةَبيِّرلا َو اَبِّرلا اوُعَدَف

َيِقَب اَم [ اًدعاصف اآلَن نِم ] اوُرَذَو َهَّللا اوُقَّتا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ﴿ -

.( هجام نبا ننس فيعضو حيحص يف ينابل األ هححص ؛ حيحص (ثيدح 1
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ٍبْرَحِب اوُنَذْأَف اوُلَعْفَت ْمَل ْنِإَف 278 َنيِنِمْؤُم ْمُتْنُك ْنِإ اَبِّرلا َنِم [ مكل ]

اَلَو َنوُمِلْظَت لاَ ْمُكِلا َوْمَأ ُسوُءُر ْمُكَلَف ْمُتْبُت ْنِإَو ِهِلوُسَرَو ِهَّللا َنِم

اوُقَّدَصَت ْنَأَو ٍةَرَسْيَم ىَلِإ ٌةَرِظَنَف ٍةَرْسُع وُذ َناَك ْنِإَو 279 َنوُمَلْظُت

ِهَّللا ىَلِإ ِهيِف َنوُعَجْرُت اًمْوَي اوُقَّتاَو 280 َنوُمَلْعَت ْمُتْنُك ْنِإ ْمُكَل ٌرْيَخ

ٍساَّبَع ُنْبا َلا َق ﴾ َنوُمَلْظُي اَل ْمُهَو ْتَبَسَك اَم ٍسْفَن ُّلُك ىَّفَوُت َّمُث

[ يراخبلا ] . ملسو هيلع هللا ىل ص يِّ ِبَّنلا ىَلَع ْتَلَزَن ٍةَيآ ُرِخآ ِهِذَه

نيِّدلا لا متكا الن عإ دعب ىتأ يذلا ، ريخ األ يحولا اذه نأ انل ُ رهاظلا و

ريكذتلا ةداعإ اًرصح هنم ضرغلا ناك ، ىلا تع هللا ةمعن مامتو ديدجلا

تفلل مدختسي نأ نكمي و اإلسالم. ةعيرش بلص يف عقي نيعم ءيش ب

يف نامي اإل فاعضإ هيف لهسي ىل تعا هللا رماوأ نم رمأ ىلإ هابتن اال

. نيملسملا ىلع اإلسالم ءادع إل موجه

إال ءاج ام ؛ يحولا رخآ عوضوم نوكيل ابرلا عوض وم رايتخا نإ

ريصق تقو لبق ءاجو ، مهنيد لا متكا نيملسملل ىلا هللاتع نلعأ نأ دعب

دِّطوي هنأ كلذ يف انل ودبي و  ، ملسو هيلع هللا ىل ص يبنلا ةافو نم

ابرلا نأب ؛ اهلك ىرخ األ تاريذحتلا نيب نم اًبيهرت رثك األ ريذحتل ا ناكرأ

ةوقو ةيرحو ناميإ هجاوت يتلا راطخ األ هيف مثجت اً عقنتسم نوكيس

موجهلا ةيناكمإ نمكت انهف ، عوضوملا ةيمهأ رهظت كلذبو . نينمؤملا

يبنلا ةمأ ِ ةوقو ةِم ال سو نينمؤملا نامي إل اًبيرختو اًكتفو ةروطخ رثك األ

!. ملسو هيلع هللا ىل ص دمحم

ملسو هيلع هللا ىل ص هيبن نوكي نأ ىلا تع هللا راتخا اذامل نكل

نم همهفن ام نإ ؟. ابرلا لا صئتسا ةيلمع نم ةثلا ثلا ةلحرملا أدبي نم وه

، ملسو هيلع هللا ىل ص يبنلا ةثعب رخآ يف ثدح يذلا ، ثدحلا اذه

يبنلا ةعاط نأ ، اهيف َسْبَل ال ةيلج ةحضاو ةقيرطب ، نيملسملا ميلعت

. ميلعلا ميكحلا وه وهللا ! ىلا تع هللا ةعاط نم ملسو هيلع هللا ىل ص

رم او أ نإف ، ابرلا رمأ يف ةصاخب ْ نكل ، اهِّلك روم األ يف اًمومعو ؛ اذكهو
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. اًلماك اًمازلإ نينمؤملل ُمْلِزمٌةَ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

ةيكزت نأ انل فشكت ابرلا عوضومل ةينآرقلا ةجلا عمل ا ةسارد نإ

اًلوأ بلقلل دب فال . لمأتلا و ركفتلا ىلع نامَّدقم ىلا تع هللا ْكَر ذِو سفنلا

كالم يعيف هيف َّ عشي نأ هللا رونل ىنستي نأ لبق ىَّكز يُو ىَّقنُي نأ نم

رهظت مل ببسلا اذهلو . هناح سب هللا كالم مهفي نل هنإف ال إو ؛ ىلا تع هللا

وأ ست يلا وح دعب إال ينآرقلا يحولل ينمزلا لسلستلا يف ابر )ةملك )

ةي اآل يف ابرل ا ىلإ ةراشإ لوأ تءاجف ؛ نآرقلا يحو ءدب نم نينس عبس

. مورلا ةروس نم 39

. ةدئافلا ب لا ملا َ ضارقإ ةيساسأ ةروصب ينعي ، نآرقلا يف ابرلا نإ

ةيامحو قيقحتل اًهجوم ناك ، اًكيشو ناك يذلا ، ابرلا ىلع موجهلا و

انل ودبيو . هدارفأ يخآتو هت دحو ِّدش و ، عمتجملا يف رارقتس واال ةلا دعلا

ميرحت عوضومل ةرشابم لا ةجلا عملا يف يحولا رخأت نم ةمكحلا نأ

ةئيه ىلع ُدعب اًرهاظ نكي مل ابرلا ألن تناك ؛ ينآرقلا يحولا يف ابرلا

ال ، يسايس لا و يداصتقا لا ملظلا و الل غتس واال روُجلا نم )ماظن )

قاطن ىلع وال ، ةماعلا نوؤشب نيلغتشملا سانلل وال راجتلل وال ءاهقفلل

لكل ينامي واإل يق األخال يعولا ظاقيإ اًلوأ متي مل ام ؛ سانلا مومعل ربكأ

ىتح ناسن اإل ةيكزت اًلوأ متي مل ام  ، عمتجملا و دارف األ نم هب رثأتي نم

نأ قحلا رو نل نكمي ةواشغلا لوزت امدنعو . هرصب نع ةواشغلا لوزت

همهفي وأ هاريل نكي مل ام مهفو ةيؤر هل ىنستيس رونلا كلذبو لخدي

. لْبَق نِم

هللا ىلص دمحم انيبن هفصو يذلا نمزلا يف مويلا شيعن اننإ

هيلع مدآ نمز نم رورشلا مظعأ روهظ دهشي يذلا نمزلا ب ملسو هيلع

ينب ىلع ُّ نشُي موجه رطخأو سرشأ هيفف . ةمايقلا موي ىتح الم سلا

نع ٍبْيَغ يف اً ريبك اًق ال طإ جوجأمو جوجأي ت قلطُأ (دقل . ناسن اإل

لا جدلا حيسملا قلطُأ دقف كلذك . موجهلا كلذ نومدقتي مهو ، )انكاردإ
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. هموجه حاجنل ٌروهظ إال مويلا ملا ع يف ابرلا ُراشتنا ام و ؛ اًريبك اًق ال طإ

. سانلا نيع أل اًيلج دعب رهظي ملو ؛ ةعيدخلا و ْكر ملَا ب ثدحي موجه هنإ

ةبٌه يه يتلا ةريصبلا لا معإ وه لا جدلا ركمِ حضفل يساس األ طرشلا و

ةيجراخلا رهاظملا كاردإ ىلع ةرصتقم ا نتفرعم و . ىلا تع هللا نم

الم سلا امهيلع رضخلا نم ةيمه األ غلا ب اًسرد ىسوم ملعت دقل ف . بسحو

نإف ، روم األ ةقيقح ىلإ ه تريصبب ناسن اإل َيْنُفذ مل امو . فهكلا ةروس يف

لا كشأ نم لكش ابرلا ف . اًمئاد أطخ ىلع نوكت نأ نكمي هماكحأ

ٍ ركمب لماعتي وهف . ريبك عانق ءارو اًنايحأ ئبتخي ملظلا و الل غتس اال

ءار بخ مهسفنأ نونظي نمل ىتح ، اًحضاو اًروهظ رهاظ ريغ هلعجي

. نيكَّنحم

حافكلا نم نينس عبس يلا وح ملسملا عمتجملا لا مكإ َدعبف اذكهو

هيف ةينامي واإل ةيق األخال ةئبعتلا و ةظقيلا لا معإو ، قحلا ليبس يف

. ابرلا ب يحو لوأ لزن ؛ ةليوط ةرتفل

هنأ وه سردلا و . مويلا نيملسملل كلذ يف قيمع سرد كلا نهو

سانأ مهو  ةيداحل باإل نيرثأتملا نيملسملا نم نوريثك كلا نه نوكيس

نل ؛  رصاعملا يم اإلسال عمتجملا يف ةقومرم ةناكم مهل نو ُّ ينهم

ريثكو . مويلا ملا ع يف ابرلا يف رشٍّ دوجو كاردإ ىلع نيرداق او نوكي

دئاوف إن : لوقيف ، يلع فسوي هللا دبع لثم ، لداجيس )مهنم )

لمعلا إن : لوقيف كلداجي نم مهنم نأ ةقيقحلا و . ابر تسيل فراصملا

داصتق لال ةيداصتق اال ةوقلا رس وه دئاوفلا ىلع زكترملا يفرصملا

. ةراضحلا هتدهش زاجنإ عور أ وهف ، اذلو ، يبورو األ يلا مسأرلا

ةقيقح كاردإ نع قَلطملا مه َ زجع كئلوأ فشكي مهفلا اذهل مهلوصوبو

، ابرلا ىلع زكتري يذلا ، ثيدحلا يبورو األ يلا مسأرلا داصتق اال نأ

ِّ صمب اًيلعف موقي هنأ ةجردل رشبلا لكل قحاس الٍل غتسا يف ٌكِرتشم

. رشبلا ءامد
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نيلا ضلا ناكمإب نوكي نل هنأ مويلا يملسمل هَّجوملا سردلا نإ

اذإ إال ؛ مويلا ملا ع يف اب رلل يملا علا دوجولا اوكردي نأ نيملسملا نم

نكمتيس ةواشغلا لا وز دعبو . ينامي واإل يق األخال يعولا مهيدل حبصأ

. هتيؤر ىلع نيرداق اونوكي مل ام ةيؤر نم كئلوأ

لا نملا بعص رمأ ينامي واإل يق األخال يعولا ىلإ لوصولا نإ

ركفتلا يف – اًصصختم اًنارِم و ةينلا يف اص اخال جاتحي وهف . اًدج

يلا علا ميلعتلا تاسسؤم و . ىل ا عت هللا نم ةكرابم ىلإ جاتحيو . نامي واإل

ا نحنمي ٍهيجوت وأ ٍ نارِم وأ ٍملع نم همدقت ام اهيف سيل مويلا ةيم اإلسال

. نامي اإل رون

ابرلا ميرحتل قباسلا ينآرقلا يحولا

ةروس وه ابرلا عوضوم ةجلا عم يف يحولا من لزن ام لوأ لعل

َمكِّيَّة: ٌةروس يهو َمَزة؛ هلُا
1 بذكلا ةراجتب نولمعي نمم ٍدحاو لكل ليوٌ ] ٍةَزَمُل ٍةَزَمُه ِّلُكِل ٌلْيَو ﴿ -

َعَمَج يِذَّلا [ بذكلا ةراجتب نولمعي نممو ]1 [ اهنم لكش لكل ليوو

اًذ مال هلا م ىلع لكتي نم وأ اًدبأ صقني وال اًمئاد ][ديزي ] ُهَدَّدَعَو اًلا َم

هنأ يأ ، هتايح لا وط اًينغ ىقبيس هنأ ] ُهَدَلْخَأ ُهَلا َم َّنَأ ُبَسْحَي 2 [ اًنمآ

هلا م صقنت دق يتلا رادق األ لك نع ىأنو لبسلا لك َّدس دق نأ نظي

يوبرلا ماظنلا يف لخدي نم لك ةياغ هذهو . اًريقف هديعت وأ

نل ] اَّلَك 3 [ اًدبأ شيعي هلعجيس هلا م نأ نظي : رخآ ر يسفت وب ][همعديو

ٍتاَتُف ىلإ هدسج قحستس يتلا ] ِةَمَطُحْلا يِف َّنَذَبْنُيَل [ هلا م هيجني

ُعِلَّطَت يِتَّلا 6 ُةَدَقوُمْلا ِهَّللا ُراَن 5 ُةَمَطُحْلا اَم َكاَرْدَأ اَمَو 4 الء2] شأو

تاقفص مارب إل ةراجتلا يف نوكي زمللا و زمهلا نأ نم ةي اآل نم هم هف ام بذكلا ةراجت هلوقب خيشلا )دصقي ) 1

. بذكو عادخ اهيف ةهوبشم

. نيئطاخلا الع ضأ رسكت يتلا ةمِّطحملا وه ةَمَطُحلا ىنعم نأ خيشلا )دصقي ) 2
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﴾. ٍةَدَّدَمُم ٍدَمَع يِف 8 ٌةَدَصْؤُم ْمِهْيَلَع اَهَّنِ 7إ ِةَدِئْفَأْلا ىَلَع

قحتس ي يذلا مث اآل يزخملا كولسلا تفشك نآرقلا نم ةروسلا هذه ف

. ىلا هللاتع بضغ

وهو . اًعيمج سانلا قزري يذلا قا رلاَّزَّ قزا رلاَّ وه هناحبس (هللا

ُهَل ْمُتْسَل ْنَمَو َشِياَعَم اَهيِف ْمُكَل اَنْلَعَجَو ﴿ : هتجاح ردقب ناسنإ لك يطعي

﴾ َنيِلِئاَّسلِل ًءاَوَس ٍماَّيَأ ِةَعَبْرَأ يِف اَهَتاَوْقَأ اَهيِف َرَّدَقَو ﴿ ،[20 : رجحلا ] ﴾ َنيِقِزاَرِب

.[6 : دوه ] ﴾ اَهُقْزِر ِهَّللا ىَلَع اَّلِإ ِضْرَأْلا يِف ٍةَّباَد ْنِم اَمَو ﴿ ،[10 [ُفصَِّلت:

ن أب ىضق هنكل ؛ سانلا نيب ملا علا تاورث مَسَق هناحبس (وهللا

ِناَسْنِإْلِل َسْيَل ْنَأَو ﴿ : هل مِسُق يذلا هقزر بسكيل لمعي نأ ناسنإ لك ىلع

﴾ ىَفْوَأْلا َءاَزَجْلا ُهاَزْجُي َّمُث 40 ىَرُي َفْوَس ُهَيْعَس َّنَأَو 39 ىَعَس اَم اَّلِإ
.[3941 : مجنلا ]

ِطْسَب ىلع هتردق هناحب س هللا نَّيب ، نآرقلا تايآ نم ريثك يفو

اًبسانم هناح سب هاري يذلا توقلا وأ ىنغلا بسحب ؛ هِر َقْد وأ قزرلا

: ةرقبلا ] ﴾ ُطُسْبَيَو ُضِبْقَي ُهَّللا ﴿َو : تاي اآل يف ءاج ام كلذ نمو . ناسن لإل

ُطُسْبَي َكَّبَر َّنِإ ﴿ ،[26 : دعرلا ] ﴾ ُرِدْقَيَو ُءاَشَي ْنَمِل َقْزِّرلا ُطُسْبَي ُهَّللا ﴿ ،[245

ْنَمِل َقْزِّرلا ُطُسْبَي َهَّللا َّنَأَكْيَو ﴿ ،[30 : ءارس [اإل ﴾ ُرِدْقَيَو ُءاَشَي ْنَمِل َقْزِّرلا

ْنِم ُءاَشَي ْنَمِل َقْزِّرلا ُطُسْبَي ُهَّللا ﴿ ،[82 : صَصَقلا ] ﴾ ُرِدْقَيَو ِهِداَبِع ْنِم ُءاَشَي

ْنَمِل َقْزِّرلا ُطُسْبَي َهَّللا َّنَأ اْوَرَي ْمَلَوَأ ﴿ ،[62 : توبكنعلا ] ﴾ ُهَل ُرِدْقَيَو ِهِداَبِع

﴾ ُرِدْقَيَو ُءاَشَي ْنَمِل َقْزِّرلا ُطُسْبَي يِّبَر َّنِإ ْلُق ﴿ ،[37 : مورلا ] ﴾ ُرِدْقَيَو ُءاَشَي

: أبس ] ﴾ ُهَل ُرِدْقَيَو ِهِداَبِع ْنِم ُءاَشَي ْنَمِل َقْزِّرلا ُطُسْبَي يِّبَر َّنِإ ْلُق ﴿ ،[36 : أبس ]

﴿ ،[52 : رَمُّزلا ] ﴾ ُرِدْقَيَو ُءاَشَي ْنَمِل َقْزِّرلا ُطُسْبَي َهَّللا َّنَأ اوُمَلْعَي ْمَلَوَأ ﴿ ،[39

.[12 : ىروُّشلا ] ﴾ ُرِدْقَيَو ُءاَشَي ْنَمِل َقْزِّرلا ُطُسْبَي

ه انقفنأ ام انل هناحب س هللا ديعي نلف ةقَدَّصلا و ةاكزلا انيدأ اذإ و

ِهَّللا َهْجَو َنوُديِرُت ٍةاَكَز ْنِم ْمُتْيَتآ اَمَو ﴿ : انل هفعاضيس هنإ لب ، بسحو

.[39 : مورلا ] ﴾ َنوُفِعْضُمْلا ُمُه َكِئَلوُأَف
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هللا نم موسقم قزرلا نأ ةقيقح نولبقي ال سانلا ضعب نكل

مهدهجو مهتايح اولعج دقف . ديدش لا ملل مهبح نأ ةقيقحلا و . ىلا تع

دادزا مث ، ءاينغأ اوح بص أ دقل . هتدايزو لا ملا عيمجت ىلع نيَروصقم

مهنأب نيعنتقم اوراص مهنأ ةجردل ءاينغأ اوحبصأو . رارمتساب مهانغ

لا ملا ع يمجت يف مهتقيرط تناك كلذلو . اًمئاد ءاينغأ نوقبيس

هتردق ره اظم لِا طبإو ، ىلا هللاتع نم اًلدب قازر األ ميسقت ل مهنم ًةلواحم

اهمسق يتلا ةورثلا ءارو يعسلا ب نوفتكي ال مهف . تاورثلا ميسقت ىلع

اوذخأ مهنأ امبو . مهريغ ت اورث ءارو يعسلا يف نوبأدي لب ، مهل هللا

. قح هجو ريغب هوذخأ مهنأ كلذ ىنعمف مهل ىلا تع هللا همسق امم رثكأ

ركملا ب وأ ،1 ةعورشملا ةقرسلا ب وأ ، ةعورشملا ريغ ةقرسلا ب ُأِخَذ ٌ ءاوس

وه كلذو ! مارحلا ب ذخ ُأ دقف ، ىرخأ ةمرحم ةليسو يأب وأ ، ةعيدخلا و

. مارحلا ب لا ملا ينج وهف ؛ ابرلا

مه ُ لمعو . مارحلا مهتاورثو سانلا كئلوأ ىلع ىلا تع هللا ركنأ دقل

ةدمعأ يف ددمتت ُرانلا ؛ اًبيهر اًباقع هب نوزج يُس ةدساف لا قرطلا كلتب

، نو ُ دبيف سانلا كئلو أل يجراخلا رهظملا امأ . مهبولقو مهداسجأ ِّق رحت

مه ِ سوفن َلخاد ْنكل !. اهسفن ةنجلا يف مهنأكو مهتايح نو َ يحي ، مهانِغِل

. هنيعب ميحجلا يه مهُتايح

هللا فشكي ، ىرخأ ةيكم ةروس يهو ، نيِفِّفَطُملا ةروس يف و

بسك يف اًعويش قرطلا رثكأ نم ةدحاو يف ثدح ي يذلا ابرلا ىلا تع

: سانلا ىلع لا يتح باال ةماعلا ةقرسلا يهو ، لا ملا

ىَلَع اوُلا َتْكا اَذِإ َنيِذَّلا 1 [ عادخلا ب نورجاتي نيذلا ] َنيِفِّفَطُمْلِل ٌلْيَو ﴿ -

ُّنُظَي اَلَأ 3 َنوُرِسْخُي ْمُهوُنَزَو ْوَأ ْمُهوُلا َك اَذِإَو 2 َنوُفْوَتْسَي ِساَّنلا

1 : نيففطملا ] ﴾[ سانلا لا م نم هوقرس امع اولأسُيل ] َنوُثوُعْبَم ْمُهَّنَأ َكِئَلوُأ
.[4

. هِبارضَأو ابرلا ليبق نم ؛ ةثيدحلا ةيعضولا نيناوقلا اهب حمست يتلا يأ :( ةعورشملا هلوقب (ينعي 1
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َ هيجوت ناك ، يحولا نم لزن ام لئاوأ نم ، تاي اآل هذه هتلعف ام

ال : ةمكحو اً سرد انملعت ةينآرقلا ةقيرطلا هذهو ! مه َ ريذحتو سانلا

اذإ هنأ يأ . هنع مهرجزو رش وه ام سانلا ميلعت بال رشلا ثاثتجا اننكمي

نم مهلا شتن ال قيرطلا ف ، رورشلا نم رش يف ون سمغنم ٌ سانأ ةمث ناك

باقعلا نم مهريذحت مث ، رش هنأ مهميلعت يف ءدبلا ب وه رشلا كلذ

وهللا . رشلا كلذ هادي فرتقت ن مب لحيس يذلا ىلا تع هلل ديدشلا

يِف اوُقِفْنَأَو ﴿ : ميركلا نآرقلا يف ىرخأ ةرم ريذحتلا كلذ ديعي هناحب س

.[195 : ةرقبلا ] ﴾ ِةَكُلْهَّتلا ىَلِإ ْمُكيِدْيَأِب اوُقْلُت اَلَو ِهَّللا ِليِبَس

ريشي [58 : صصقلا ] ﴾ اَهَتَشيِعَم ْتَرِطَب ٍةَيْرَق ْنِم اَنْكَلْهَأ ْمَكَو ﴿ :) هلوق يفو

. ءارثلا ليصحت يف اهكولس ببسب ُلِعَنْت يتلا ىرقلا ىلإ اًديدحت نآرقلا

؛ مه لَا ومأو مهعلتبت ضر األ لعج نأب مهلا ثمأ بقاعو ىلا هللاتع مهبقاعو

ىَسوُم ِمْوَق ْنِم َناَك َنوُراَق َّنِإ ﴿ : نوراق ةصق يف نآرقلا انل يكحي امك

يِلوُأ ِةَبْصُعْلا ِب ُءوُنَتَل ُهَحِتاَفَم َّنِإ اَم ِزوُنُكْلا َنِم ُهاَنْيَتآَو ْمِهْيَلَع ىَغَبَف

76 [ ىنغلا [ب َنيِحِرَفْلا ُّبِحُي اَل َهَّ للا َّنِإ ْحَرْفَت اَل ُهُمْوَق ُهَل َلا َق ْذِإ ِةَّوُقْلا

اَيْنُّدلا َنِم َكَبيِصَن َسْنَت اَلَو َةَرِخآْلا َراَّدلا [ لا ملا نم ] ُهَّللا َكاَتآ اَميِف ِغَتْباَو

ُّب ِحُي اَل َهَّللا َّنِإ ِضْ رَأْلا يِف َداَسَفْلا ِغْبَت اَلَو َكْيَلِإ ُهَّللا َنَسْحَأ اَمَك ْنِسْحَأَو

ْدَق َهَّللا َّنَأ ْمَلْعَي ْمَلَوَأ يِدْنِع ٍمْلِع ىَلَع ُهُتيِتوُأ اَمَّنِإ َلا 77َق َنيِدِسْفُمْلا

نم ] اًعْمَج ُرَثْكَأَو ًةَّوُق ُهْن ِم ُّدَشَأ َوُه ْنَم ِنوُرُقْلا َنِم ِهِلْبَق ْنِم َكَلْهَأ

ىَلَع َجَرَخَف 78 [ مهِرْوَف نِم ] َنوُمِرْجُمْلا ُمِهِبوُنُذ ْنَع ُلَأْسُي اَلَو [ ءاينغ األ

َتْيَل اَي اَيْنُّدلا َةاَيَحْلا َنوُديِ رُي َنيِذَّلا َلا َق [ ايندلا ب اًّوهزم ] ِهِتَنيِز يِف ِهِمْوَق

َمْلِعْلا اوُتوُأ َنيِذَّلا َلا َقَو 79 ٍميِظَع ٍّظَح وُذَل ُهَّنِإ ُنوُراَق َي ِتوُأ اَم َلْثِم اَنَل

اَلَو اًحِلا َص َلِمَعَو َنَمآ ْنَمِل ٌرْيَخ [ ةرخ اآل يف ] ِهَّللا ُباَوَث ْمُكَلْيَو [ َّقَحلا ]

َناَك اَمَف َضْرَأْلا ِهِراَدِبَو ِهِب اَنْف َسَخَف 80 [ اًنسح اًربص ] َ نوُرِباَّصلا اَّلِإ اَهاَّقَلُي

َنِم َناَك اَمَو ِهَّللا ِنوُد ْنِم ُهَنوُرُصْنَي [ ةريغص ةئف ىتح [وال ٍةَئِف ْنِم ُهَل
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.[8176 : صصقلا ] ﴾ َنيِرِصَتْنُمْلا

نم رثكأ مهنوك ل مهب صاخ نايبب دوهيلا ميركلا نآرقل ا زيميو

: مث اإل اذه نوبكتري

﴾[ نيرخ اآل الل غتساب هنوبسكي ام ] ِتْحُّسلِل َنوُلا َّكَأ ِبِذَكْلِل َنوُعاَّمَس ﴿ -

.[42 : ةدئاملا ]

ِناَوْدُعْلا َو ِمْثِإْلا يِف َنوُعِراَسُي [ دوهيلا نم ] ْمُهْنِم اًريِثَك ىَرَتَو ﴿ -

اوُناَك اَم َسْئِبَل [ نيرخ اآل الل غتساب هنوبسكي ام ] َتْحُّسلا ُمِهِلْكَأَو

.[62 : ةدئاملا ] ﴾ َنوُلَمْعَي

؟: كلذ هاجت اًئيش دوهي لا رابحأ لعفي مل اذامل : لا ؤسلا يتأي انهو

َتْحُّسلا ُمِهِلْكَأَو َمْثِإْلا ُمِهِلْوَق ْنَع ُراَبْحَأْ لا َو َنوُ ّيِناَّبَّرلا ُمُهاَهْنَي اَلْوَل ﴿ -

ةدئاملا ] ﴾ َنوُعَنْصَي اوُناَك اَم َسْئِبَل [ نيرخ اآل الل غتساب هنوبسكي ام ]

.[63 :

ابرلل ينآرقلا ميرحتلا نم ىلو األ ةلحرملا  ابرلا يف لزن يحو لوأ

؛ يداصتق اال الل غتس اال يف دوجوملا َّ رشلا ُيحولا فشك نأ دعب

لا قف ؛ يداصتق اال الل غتس اال لا كشأ نم اًلكش اب رلاِّ ةرمٍ لو أل ذَكر

: ىلا تع

ضارقإو ةيوبر تارامثتسا نم ] اًبِر ْنِم [ مترمثتسا وأ ] ْمُتْيَتآ اَمَو ﴿

ِهَّللا َدْنِع وُبْرَي اَلَف ِساَّنلا ِلا َوْمَأ [ نم ىذغتيل ] يِف َوُبْرَيِل [ ةدئافلا ب

[ يداصتقا الل غتسا وه لب ةعورشم ةراجت سيل وهف هلبقي نل [فهللا

ةاضرم ] ِهَّللا َهْجَو َنوُديِرُت [ نسح ٍ ضرق ِمن وأ ] ٍةاَكَز ْنِم ْمُتْيَتآ اَمَو

.[39 : مورلا ] ﴾ َنوُف ِعْضُمْلا ُمُه َكِئَلوُأَف هللا]

، هدهجو ناسن اإل لمع ل ٍباستحا بال ، اه ُ سفن ُ دوقنلا نوكت امدنعف
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غلبم اهينجي يتلا ةدايزلا نإف ، ةدئافلا ب رَمثتسملا لا ملا سأر ىلإ لقتنت

. نيرخ اآل تاورث باسح ى لع ىن ت جُت ابرلا ىعدت يتلا لا ملا )سأر )

!. ةكرب ةيأ اهيف سيلو ؛ ىلا تع هللا هضغبُي امم يهو ؛ ةقرس هذهو

اهنإف ريخلا هوجو يف د وقنلا قَفنُت امدنع ؛ كلذ نم ضيقنلا ىلعو

يتلا ةي اآل يف ، نينمؤملا ىلا تع هللا َّ ضح بب سلا اذهلو . ةكربلا بسكت

ِتآَف ﴿ ى: لا تع لا قف ؛ تاريخلا لعف ىلع ، مورلا ةروس يف ابرلا ةيآ تقبس

َهْجَو َنوُديِرُي َنيِذَّلِل ٌرْيَخ َكِلَذ ِليِبَّسلا َنْباَو َنيِكْسِمْلا َو ُهَّقَح ىَبْر ُقْلا اَذ

.[38 : مورلا ] ﴾ َنوُحِلْفُمْلا ُمُه َكِئَلوُأَو ِهَّللا

ىلع لا ملا سأر يف ةدايز هنأب انه رِكُذ ابرلا نأب اًفنآ اَّنَّ يب (دقل

ناسن إل اً حبر ناسنإ ةراسخ نوكت ابرلا يف يأ .( نيرخ اآل تاورث باسح

َّ لحأ (فهللا ! ةراجتلا سكع وه لب ؛ ًةراج ت سيل لماعتلا اذهو . رخآ

يأ ، ةراجتلا يف لدابتملا اضرلا ب يضقي واإلسالم .! ابرلا رحَّم و عيبلا

َنوُكَت ْنَأ اَّلِإ ﴿ :) لا ق ؛ عيبلا ةلماعم يف اًعيمج فارط األ نيب يضا رتلا

.[29 : ءاسنلا ] ﴾ ْمُكْنِم ٍضاَرَت ْنَع ًةَراَجِت

يوذ نآرقلا ي حراش نم ؛ انرظن ةهجو نم 1 دسأ دمحم ناك دقل

يتلا ةينآرقلا تاي لآل حرشٍ نم هبتك امب ًا، ثيدحو ًا ميدق ، ةذفانلا ةريصبلا

تاي لآل هحرش نم ريثكلا ان سبتقا انك كلذل . ابرلا عوضوم صخت

هحرش اآلن سبتقنو . لو األ لصفلا ةيادب يف ابرلا ب ةصاخلا ةينآرقلا

ىنعمل هتمجرت اًلوأ ركذنو 39)؛ : ةي اآل مورلا ةروس نم ةقباسلا ةي (لآل

: ةي اآل

سانلا تاورث نم هتدايز نوغبت ابرلا ب هنوطعت ام إن اوركذا )و ) » -

هوجو يف هنولذبت ام امأ هللا دنع مكلا م يف ديزي نل نيرخ )اآل )

. لو األ لصفلا يف ةقباس ةيشاح يف هتمجرت تَّرم 1
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نوكتس ةأفاكملا ف هللا هكرابيسف هللا هجو هب نوديرت )ريخلا )

: دسأ دمحم : ةيزيلكن باإل ردصملا ] . (« هللا هجو نوغتبي نمل مهل (ةفعاضم
[622 ةحفصلا .1980 . قراط لبج . سلدن األ راد .( نآرقلا ةلا سر )

: اهُنيع ةدئافلا هنأب ابرلا اًفصاو ؛ ةي اآل اً حراش دسأ دمحم عبات ي مث

لوزن لسلست يف ابرلا موهفمو حلطصم ىلإ ةراشإ لوأ هذه » -

ىنعم ىلع حلطصملا اذه لدي ناسللا يف و . ينآرقلا يحولا

. يلص األ همجح وأ هرادقم قوف ءيش يف ةدايزلا وأ ةفاض )اإل ) ( )

، ةعورشم ريغ ةفاضإ يأَّ حلطصملا اذه ينعي نآرقلا الح طصابو

اهضرقي يتلا عَلِّسلا نم وأ لا ملا نم غلبم ىلع ، ةدئاف لا قيرط نع

يف رظنلا دنعو . نيرخآ ًةعامج وأ اًدرف ٌ ةعامج وأ ٌدرف

ةيداصتق اال لا وح األ يف ةدئاس تناك يتلا تاحلطصملا

ريغ ةفاض اإل هذه ءاهقفلا ددح دقف ، لئاو األ (نيملسملل

تناك اًيأ ةدئافلا ب ضرق يأ اهينجي يتلا حابر األ اهنأب )ةعورشملا

مقر ة يشاحلا . قباسلا ردصملا ] .«1 اهيلع ثعابلا ناك اًيأو ةدئافلا ةبسن
[ مورلا ةروس نم 39 ةي اآل ىلع 35

ابرلا فيرعت يف الف تخ اال ضعب كلا نه نأ ىلإ دس أ دمحم هبتنا دقل

: لا قف

ٍ فيرعت ىلع اًمات اًقافتا مويلا ىتح نيملسملا ءاهقف قفتي مل » -

نكمي يتلا ةينوناقلا لئاسملا لك ىلع لمتشي اًفيرعت ؛ اب رلل ددحم

.« ةريغتملا ةيداصتق اال ةايحلا تاثدحتسم عم لماعتي و ، اهروصت
[ قباسلا ردصملا ]

اًهجوم ةيئدبم ةروصب هزيكرت ناك ابرلل اًعدبم اًفيرعت هسفنل غاص هنكل

كلذبو ة. يداصتق اال الت ماعملل يق واألخال يعامتج اال نومضملا ىلع

لوصولا يف نآرقلا تاي آ حرش مه الت واحم يف هقبس نمم رثكأ حجن

.« ابر وهف اًعفن رج ضرق لك » : لوقت يتلا ةيهقفلا ةدعاقلا ب اًلمع 1
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ًةَبَكْرَم إال سيل ابرلا نأ وهو ، ابرلل نآرقلا ميرحتل يقيق حلا رهوجلا ىلإ

ابرلا فيرعتو فصو يف دسأ دمحمل يليصفتلا ص نلا ] .1 يداصتق اال الل غتس لال
[ باتكلا اذه ردص هيف هنم هانسبتقا ام يف هدجت

ةمجرت عم ةي اآل هذه ىنعم ل دسأ دمحم حرش و ةمجرت اَّنرا ق اذإو

قمع رِّدقنس اننإف ،2 يدودوملا ىلع األ وبأ خيشلا وه ٍ؛ روهشم َ رخآ حراش

﴿ :» روشاع نب ال ريونتلا و ريرحتلا ريسفت يف ءاج ام كلذ نمو ؛ ضورقلا ب ابرلا نوصخي نيرسفملا )رثكأ ) 1

ُمُه َكِئلوُأَف ِهَّللا َهْجَو َنوُديِرُت ٍةاكَز ْنِم ْمُتْيَتآ امَو ِهَّللا َدْنِع اوُبْرَي َفال ِساَّنلا ِلا وْمَأ يِف ُبْرَيِل اً بِر ْنِم ْمُتْيَتآ امَو

الح فلَا نم كلذ يف ا مو محرلا ةلصو ةجاحلا يوذل لا ملا كِ لذبب رم واأل بيغرتلا ىرج امل ﴾: َنوُفِعْضُمْلا

ةيلهاجلا نمز يف ًا يشاف ابرلا ناكو . هب ىلا عت هللا ىضري ال لا ملا ءاطعإ نم رخآ ٍبرض يف ديهزتلا ب بقعأ

عبتأ ؛ مه َ ءارقف مهئاينغأ ةاساوم ىلإ نيملسملا هللا دشرأ املف . ٍشيرقو ٍفيقث يف ًةصاخو اإلسالم؛ ردصو

ألن ؛ ةاساوملا يفانت ابرلا ب ةلماعملا نإف ، مهنم نيضرتقملل ابرلا ب ةلماعملا نع ِّ فكلل مهسوفن ةئيهتب كلذ

ابرلا ب هنم ِض رتقملا هتلماعمف [ ةَعَس وذ ] ِجَدٍة وذ هنأ ضرقملا نأشو ،[ ةجاح وذ ] َخلٍَّة وذ هنأ ضرتقملا نأش

.« نينمؤملا ب قيلي ال كلذو ، هرارطض ال الٌل غتساو هتجاحل ٌ ضارتفا

ةدايزلا : يأ ...﴾ اًبِّر نِّم ْمُتْيَتآ آَمَو ﴿ : ىلا عت هلوقف » : مورلا ةروس نم 39 ةي لآل يوارعشلا ريسفت يف ءاج امو

اهيف ىرخأ ةليسو ِّيأب وأ ، لا ملا يف نوكت ةدايزلا و . دقع يف ةطورشم ريغ ةدايزلا هذهو ت امع اهناولأ ِّيأب

لظٍّ يف سلجي ناك ةفينح ابأ مام اإل نأ ىتح . ابر وهف اًعفن َّرَج ضرق لك : ابرلا فيرعت يف اولا ق مهن أل ؛ عفن

نع هلأسف ، سلجي ناك امك رادجلا لظ يف سلجي ال راجلا هآر ؛ هضرقأو اًلا م هراج هنم بلط املف ، هراجل

نظت ال ىتح هيف سلجأ ْنأ فاخأف اآلن امأ ، كنم ٌُل ّضفت هنأ ملعأو كرادج لظِّ يف سلجأ تنك : لا قف ؛ كلذ

وأ ا، عفًن ْتناكأ ءاوس ةدايزلا هب نوغبت ابر نم متيتآ امو : ىنعملا ف . ينم هَتذخأ يذلا لا ملل ةسلجلا هذه نأ

.« ةطورشم ريغ وأ ةطورشم تناكأ ءاوس ، لا م ريغ وأ ا، لًا م

ةي وال يف هروب يليج ةنيدم يف )دلو ) . يسايس طشانو يم ال سإ بتاك :(19031979) يدودوملا ىلع األ وبأ 2

لمعو ةيزيلكن اإل سرادملا ىلإ هوبأ هلسري مل . لضفو ملع تاذ ةنِّ يدتم ةملسم ةرس أل ةيدنهلا دابأ رديح

1917 ةنس هدلا و يفوت . هقفلا و ثيد حلا و نآرقلا و ةيبرعلا هيبأ نم ملعتف . تيبلا يف هميلعتو هتئشنت ىلع

ةنس ةيرهشلا نآرقلا نامجرت ةلجم ردصأو ، نيح دعب يلهد ىلإ لقتناو ،( ) 1918 ةنس ةفاحصلا يف لمعف

هعم ةماق باإل هعنقأو لا بقإ دمحم ىقتلا نأ ىلإ يلهد )يف ) اًميقم يقبو . مويلا ىتح ردصت تلا ز امو 1932؛

يف ةيم اإلسال ةعامجلا بزح )سسأ ) . ناتسكاب ةلود مايق معدو اإلسالم ثعب ىلع اًعم ال معيل روه ال يف

الل تع 1974ال ةنس اهلزتعا ىتح ةعامجلل اًريمأ يقبو . هل لغاشلا َّ مهلا نيطسلف تناكو 1941؛ ةنس روه ال

ةعيرشلل اًقفو مكحلا ماظن ءانب ىلع ثحلا يف ةيوقلا هتاباطخ يقلي ناك . فيلأتلا و ةباتكلل غرفتو ؛ هتحص

، روه ال يف ت لعتشا ٍةنتف دعب 1953 ةنس مادع باإل هيلع مكحو ؛ تارم ثالث ناتسكاب يف لقتعا . ةيم اإلسال

ةدحتملا تاي ال ولا ىلإ هتايح رخآ يف رفاس .1955 ةنس هحارس قلطأ مث دبؤملا نجسلا ىلإ مكحلا ففخ مث

يدودوملا ناك . ناتسكاب يف روه ال ةنيدمب هلزنم ةحاس يف نفدو ،1979 ةنس اهيف يفوتو الج، علل اًبلط

. اهمايق دعب ةعماجلا سلجم يف اًوضع حبصأو ةرونملا ةنيدملا يف ةيم اإلسال ةعماجلا ءاشنإ ةركف بحاص

مجرُت ؛ اًباتك نيرشعو ةئم ىلع وبرت ةريثك تافلؤم هل . يم اإلسال ملا علا ةطبار يف اًسسؤم اًوضع ناك امك

يف ةيريشبتلا تاطاشنلا ، قحلا نيد ، ةينايداقلا ةلأسملا اإلسالم، يف داهجلا ا: هنمو . ريثكلا ةيبرعلا ىلإ اهنم
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ليبس ىلع انه ركذنو . عوضوملا مهف يف دسأ دمحم هيلإ لصو ام

: مورلا ةر وس نم 39 ةي لآل يدودوملا خيشلا ةمجرت لا ثملا

هللا. دنع ديزت ال ، سانلا لا ومأ اوديزتل اهنوطعت يتلا ةدئافلا نإ » -

نم اًلعف مه اهوُعِفادف هللا، ةاضرم اولا نتل اهنوعفدت يتلا ةاكزلا و

ىنعم ) : يدودوملا ىلع األ وبأ : ةيزيلكن باإل ردصملا ] .« مهلا ومأ نوديزي
.1994 ةنس ةرشع ةيداحلا ةعبطلا . روه ال ؛ ةيم اإلسال تاروشنملا ةسسؤم .( نآرقلا

ص209] ج3

نم ةيآ لوأ هذه » : يلي امك ةي اآل يدودوملا خيشلا مهف دقل

نوعفدت نم اي متنأ : لوقت يهو .( ةدئافلا ىلع راكن اإل يف تلزن (نآرقلا

ال هللا دنع ًةقيقح اهنكل . ضِرقملا لا م يف ديزتس اهنأ نونظت ةدئافلا

216 ص ج3 . قباسلا ردصملا ] .« ةا كزلا عفد وه لا ملا دي زي ام لب ، لا ملا ديزت
[ مورلا ةروس نم 39 ةي اآل ىلع 59 مقر ةيشاحلا

،1( يِداَب َأ ي راَِد دج ا ملا دبع خيشلا وه ٌثيدح ُ رخآ ٌ حراش كلا (نهو

: يلي امك مورلا ةروس نم اهسفن ةي اآل مجرت

اهنإف سانلا تاورث نيب ديزت اهلعل ةيده نم هنوطعت ام ناك اًيأو » -

هللا هجول ةريسيلا ةدئافلا ب هنوطعت ام ناك اًيأو هللا. دنع ديزت ال

نحن ، يسايسلا نكّدلا خيرات ، ةيوفصلا ةلودلا ، ةقج ال سلا خيرات ، اهتفسلفو ةيعامتج اال األخالق ، ايكرت

مظنلا و اإلسالم نيب داصتق اال سسأ ، اهئدابمو اهسسأ : ةيم اإلسال ةراضحلا ، باجحلا ، ةيبرغلا ةراضحلا و

: لقعلا ةمكحم يف ، لسنلا ديدحت ةكرح اإلسالم، يف ضر األ ةيكلم ، ردقلا و ربجلا ةلكشم ، ةرصاعملا

خيرات زجوم ، ابرلا ، ةيصخشلا لا وح األ نوناقل ةيدقن ةسارد : نيجوزلا قوقح ، ةرخ واآل ةلا سرلا و ديحوتلا

ميلعتلل ديدج جهنم ، نيدلا و ةدابعلا و برلا و هل اإل : نآرقلا يف ةعبر األ تاحلطصملا ، هئايحإو نيدلا ديدجت

ةث ثال  نهارلا يسايسلا عارصلا و نوملسملا ، ةثيدحلا ةيندملا و اإلسالم ، ةيلهاجلا و اإلسالم ، ةيبرتلا و

يف ةايحلا ماظن ، اهتابلطتمو ةيم اإلسال ةوعدلا الم، سلا قيرط ، اًءزج نيث ثال يف  نآرقلا ميهفت ، ءازجأ

، ةيموقلا ةيضقو ةيم اإلسال ةم األ ، نيدلجم يف  ) يبنلا ةريس ، هذيفنت قرطو يم اإلسال نوناقلا اإلسالم،

ةسمخ  لئاسملا و لئاسرلا ، نآرقلا يف نوعرف ، مويلا ملسملا بابشلا بجاو ، نام األ َبُّر ، كلملا و ةف ال خلا

. تادلجم

ىعدت ةريبك ةلئاعل دابأ يراد يف )دلو ) . ملسم يدنه بتاك :(1977  1892) يدابأ يراد دجاملا دبع 1

ةغل ةَّيِدْروُ واأل ةيزيلكن اإل ىلإ نآرقلا يناعم [مجرت . ةريثك ةيم ال سإ ي اميف ركب يبأ ىلإ بستنت (ياوْدِق ( )

. ىَّتش ٌبتك هلو ؛ ]ناتسكاب



77

دجاملا دبع : ةيزيلكن باإل ردصملا ] .« ةفعاضم ةدايز مهل نوكتس كئلوأف
، جات ةكرش .( ريسفتلا و ةيزيلكن اإل ةمجرتلا عم ميركلا نآرقلا ) : يدابأ يراد

ص399] ج2 .1971 ةنس ىلو األ ةعبطلا . يشتارك

نيسوق نيب انه هركذنو ؛ اًشَهَدو اًبجع تددزا ةي لآل ه حرش َ تأرق اذإو

:{ } نيترصاح

. ةفاض واإل طارف اإل وه ًةغل ابرلا ةيده نم هنوطعت ام ناك {اًيأو » -

يف لب هللا، هجو ريغ يف ه نو قفنت ءيش يأ : انه ينعي وهو

نم ريثك يف ثدحي امك ، ةلماجملا نم سانلا اهيلع فراعت هوجو

امم رثكأب مكيلع دوعت نأب لم األ عم ، ةيلا فتح اال تابسانملا

نم ٍبرضب مكيلع دوعتو سانلا تاورث نيب ديزت اهلعل {متلذب {

سيل قافن اإل نم بابلا اذه نأ يأ هللا دنع ديزت ال اهنإف {ةدايزلا {

اًيأو هكرابي نلو هيلع بيثي نل هللا نكل ؛ اًّيعطق اًميرحت }اًمَّرحم

سانل ا يأ كئلوأف هللا هجول ةريسيلا ةدئافلا ب هنوطعت ام {ناك

.« ةفعاضم ةدايز مهل نوكتس ةريسيلا ةدئافلا نوعفدي }نيذلا
[190187 يشاوحلا  ص399 . قباسلا ردصملا ]

يبَّنهللا يتلا ىلو األ ةينآرقلا ةي لآل ه حرش و دسأ دمحم ةمجرت نإ

هل حه رش و ابرلا هفيرعتف . عيدب عئار لمع يه ابرلا رمأ اهيف ىلا عت

دوهيلا ىلع ىلا عت هللا ركنأ امدنع ؛ يحولا نم كلذ دعب لزن ام امهدكؤي

مهملظ نم ناكو . رورشلا نم مهيديأ تبكترا امو مهروجو مهملظ

نِم ىلا عت هللا نَّيب ؛ ابرلا مهذخ أل ًةجيتنو . هنع اوهن دقو ابرلا مهذخأ

يذلا ابرلا و .[161 : ءاسنلا ] ﴾ ... ِلِطاَبْلا ِب ِساَّنلا َلا َوْمَأ ْمِهِلْكَأَو ... ﴿ : مهِلعف

ىلع ققحتت يتلا ضرقلا لا م سأر يف ةدايزلا وه انه نآرقلا هركنتسي

. ةئطاخو ةدساف لئاسوب نيرخ اآل تاورث باسح

ىلإ يمتني ، ابرلا رورشب لصتي اميف ، نآرقلا هملعي سرد لوأ نإ
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ملع يف عامتج اال ملع مسا ب فصوي ةفرعملا عورف نم (عرف

ةدعاسمل َم دختست نأ بجيو . ةيناسنإ ةيلمع ضارق فاإل .( داصتق اال

نيب امف . ةيناميإ ةيلمع ضارق اإل ةيلمع لعج نم دب وال . اهل نيجاتحملا

ةجاح مهيدل نيذلا نيضر قتس ملا و لا ملا مهيدل نيذلا (نيضِرقملا ( )

امدنع نكل . ةيناميإ ةيدو ةيناسنإ ةطبار كانه نوكت نأ يغبني لا م )لل

ًءابه بهذت ريخلا لمع ةميق نإف ةيراجت ةيلمعل ضارق اإل لوحتي

قٍي ِض نم سان لا بيصي ام سرتفت َ رساوك نوضِرقملا ودغيف . اًروثنم

ببسيس رم األ اذهو . قح هجو ريغ نم مهتاورث ىلع يلوتستل ةدشو

لمعيف ؛ نسحلا ضرقلا امأ . رقتسملا ميلسلا عمتجملا جيسنب اًغلا ب اًررض

ةيناسن اإل ةلئاعلا ُأُخوَّة ِّز زعتو مرتِّم يهو ةورثلا ىلع دهشي هنأكو

ىلع دهشي ف ؛ عشجلا ضرقلا امأو . يعامتج اال ماظن لا يف اهرارقتساو

رارقتسا ِل زلزتو ، كلت ةوخ األ ىرع ريمدت ىلع لمعت يهو ةورثلا

. يعامتج اال ماظنلا

دعب ةينارصنلا ةيدوهيلا ةيبرغلا ةراضحلل ثدح ام ةقدب اذهو

ةركف تراهناف . ابرلا ىلع زكترملا يلا مسأرلا يداصتق اال ماظنلا اهقانتعا

ةيق ال خأ تامازتلا ىلع يوطنت تناك يتلا ، ةلئاع لا لثم )عمتجملا )

تبلقناو . ةلئا علا يف يتلا كلت هبشت ؛ عمتجملا دارفأ نيب ةلدابتم

تاي ال ولل قباسلا سيئرلا هلعف ام كلذ لا ثم نم ناكف ؛ نيزاوملا

اهيلع ضرفو اًضرق هتنبا ىطعأ نيح نغير دلا نور ةيكيرم األ ةدحتملا

لثم عمتجملا موهفم رمدي ابرلا (نإ . ضرقلا ىلع اًبر ةدئاف عفدت )نأ )

دارف األ هيلإ أجلي يذلا الذ ملا وه عمتجملا ناك ىضم ام يفف .( ةلئاعلا

كلذ اولمحتي نأ دارف األ ىلعف مو يلا امأ ، ةحداف رئاسخب نو ُيْبَتَل امدنع

مهدحو رئاسخلا ءابعأ لمحت مهيلع مويلا دارف فاأل . ني ُمِع بال مه َ دحو

ودبي و !. نيمأتلا تاكرش ثيدحلا يلا مسأرلا داصتق اال يف ترهظ ف

امبر ابرلا ىلع زكترملا داصتق اال نأ ُّ قحلا و . ابرلا ب ةلصلا قيثو )نيمأتلا )
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ريثم باتك كلا نه ] . نيمأتلا تاكرش بال ةبلغلا و روه ظلا عيطتسي ال
؛ ةيربعلا نيناوقلا يف نيمأتلا ناونعب كنامَساب نفيتس هبتك هابتن )لال )

ميرحت قلطنم نم ابرلا ىلع ةيدوهيلا ةينيدلا دودرلا هفلؤم هيف ضرعتسي

.1974 ماع ادن لتكسا يف اربندإ ةعماج ةعبطم يف باتكلا عبط دقو . ابرلا

ةعيرشلا ءوض يف نيمأتلا عوضومل ةيفاو ةساردب نحن مقن مل اننكل

يف ينوناقلا هعضو ديدحت ىلع دعب نيرداق انسل نحنف كلذلو ، ةيم اإلسال

[ ةمساح ةروصب اإلسالم

كانهو . ىلا تع هللا دنع اًضَغبم ابرلا لعجي يذلا ببسلا وه اذهو

يف ببسلا اذه راتخا هناحب س هللا نكل . كلذ بناج ىلإ ىرخأ بابسأ

اذإ عمتجملا ب لحيس يذلا ديدشلا رطخ لا نم انرذحيل يحولا لئاوأ

كر ُت اذإ فلتلا ىلإ لوؤيس عمتجملا ف . تاريخلا ل عف ىلع همادقإ ف عُض

ابرلا شوحو دجيسو ، ني عِم بال مهدحو مهبئاصم نولمحتي هدار فأ

. هتاورث سارتفاو عمتجملا يف لوخدلل ةحناس ةصرفلا

رم األ نإف ةراجت ىلإ ضارق اإل لوحتي امدنع هنأ رم األ ةقيقحو

. اهلحم هلولحب ىش ال تتس اهنإ لب ، ريخلا لا معأ فاعضإ ىلع رصتقي نل

ىلا هللاتع نأ مورلا ةروس نم ةي اآل يف هدجن يذلا هيجوتلا نمو

. ابرلا ب تاقدصلا نم ريخلا لا معأ َلَباق ابرلا عوضوم يف ٍ يحو لوأ يف

ىرنف انراصبأ ىلع يتلا ةواشغلا فشكن نأ اننكمي اًعم نينث اال ةنراقمبو

يف امأ . لباقم بال ٌذْخأ اًمود كلا نه ابرلا يفف . ابرلل ةيقيقحلا ةعيبطلا

ريخلا لمع يفف . لباقم بال ٌءاطع كلا نهف ةحيحصلا ريخلا لا معأ

يف امأ !. كلذ لباقم اًئيش هنم ذخأن وال – ةدعاسملا جاتحي نم يطعن

دقل ] . كلذ لباقم اًئيش هيطعي وال ضرقتسملا نم ضِرقملا ذخأيف ابرلا
نم لصتي ابرلا عوضوم نإ » : يلا تلا وحنلا ىلع ه حرش دسأ دمحم بتك

نم يناثلل دضلا وه لو األ ألن ةقدصلا عوضومب ..... ةيقطنملا رظنلا ةهجو
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ٍحبرل عقوت بال ءاطع اإل ىلع يوطنت ةيقيقحلا ةقدصلا ف : ةيق األخال ةيحانلا

[« ضِرقملا هلذبي دهج يأ بال حبرلا عقوت ىلع زكتريف ابرلا امأ ، يِّدام

دنع ةصاخبو ، ءاطعلا و ذخ األ نيب لصفي عساش ٌنْوَب كلا )نه ) ( )

يطعملا نوكي تاريخلا لعف يفف . نيجاتحملا سانلا نع ثيدحلا

، ريخلا لعف نم وه يذلا ، ءاطعلا نإف )كلذك ) . ني َ حبار ةيطع األ لباقو

امأ . ةدحاولا ةلئاعلا طابرب اًقثوم ؛ ضعبب هضعب ا ًّماضتم عمتجملا لع جي

( ٌذخأ إال وه ام ابرلا (ف . نيِدَملل ً ةراسخ نئادلل ُ حبرلا نوكي ف ابرلا )يف ) ( )

سانأ : نيمسق عمتجملا مسقتو ، ةلئاعلا رمدتو ، ةلا دعلا كتهت ٍ ةقيرطب

ةجاح لا مهرطضت سانأ و ، ةصاخلا مهحلا صمل نيرخ اآل ةجاح نولغتسي

. عمتجملا جيسن ابرلا ِّر مدي كلذبو الل. غتس واال ملظلل نوضرعتيف

. اًمامت لمعلا اذهب موقي ابرلا ىلع ز كترملا يلا مسأرلا داصتق اال نإ

وهف – تاقبط عارص اهنم اًلدب ئشنيو ، عمتجملا ةدحو رمدي وهف

نم ةقبط : يأ – سئارفلا و شوحولا نم اًيملا ع اًماظنو اًعمتجم سسؤي

نوضرعتي نيذلا سانلا نم ةقبطو ، نيرخ اآل ةجاح نولغتسي نيذ لا

وغن ِم ود ناَو خ ينيت ال لا يكيرم األ يسايسلا ناك (دقل الل. غتس لال

يف ( نيدرسلا كامسأو شْرِقلا كامسأ ) ريبعت مدختسا نم لوأ )ودارفلأ

اذهو . ةدئافلا ىلع ةزكترملا ةيلا مسأرلا هجتنت يذلا َ داصتق اال هفصو

جتنأف 1( سكرام لر اك ةظيفح راثأ ام وه ، رخآ ءيش يأ نم رثكأ ، رم (األ

هعضو ىلإ اعد اميف أطخ ىلع اًمتح ناك سكرامو . ةيعويشلا أدبم

ةرحلا قوسلا ريمدتف . يوبرلا يلا مسأرلا يداصتق اال ماظنلل اًليدب

نم لكشل سكرام نم لا دبتسا وه قوسلا ب ةلودلا مكحتتل ةلد اعلا و

ةوشرلا راشتنا بارخلا و داسفلا ىلإ يدؤي وهف ؛ رخآ لكشب (ابرلا

.( ىضوفلا و بارطض واال

سسؤم وهو ؛ يلا مسأرلا ركفل ل هتضراعمب رهتشا . يدوهي يناملأ فوسليف :(1883  1818) سكرام لر اك 1

.[ زلجنإ ويشلا ةيرظن عضاوو ةيسكراملا (ةفسلفلا ( )
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درانرب يلودلا داصتق اال ملع يف يتذتاسأ دحأ نأ اًديج (ركذأو

اًي لوِم ؛ ةينيت ال لا اكيرمأ يف داصتق لال ةقدلا غلا ب ٍ ليلحتب ماق د رْو )ُك

مل هنكل ؛ اًبر ناك دقل . كانه يرجي يذلا يد اصتق اال الل غتس لال ه مامتها

داصتق اال ملع يف يتذتاسأ نم رخآ ذاتسأو . ابرلا وه ام كردي نكي

ىل ع بيجت ًةرباص اًليوط اًتقو تضمأ نوسنبور ايشيرتاب يلا )ملا )

وأ الل غتسا يأ كردتل نكت مل اه نكل ؛ سردلا ةعاق يف ةريثكلا يتلئسأ

. ةدئاف لا ب لا ملا ضارقإ يف ملظ

داسفلا ىلإ يدؤي ابرلا

. داسفلا و ابرلا نيب واَألَثر)1 لَّة علِا ةق ال عل مورلا ةروس تسسأ (دقل

روم األ ىلع لدي لماش حلطصم داسفلا و . داسفلا ىلإ يدؤي ابرلا ف

الل، حن اال ، رخنلا ، ككفتلا ، للحتلا ، ةوشرلا ، خسفتلا ، نفعتلا : ةيلا تلا

، فارحن اال ، فعضلا ، قسفلا ، روجلا ، ةءاندلا ث، بخلا األخالق، داسف

ًةيادب نآرقلا يف ُذِكر ابرلا نأ اًفنآ نيبَّا دقلو . كلذ وحنو ؛ مث اإل ، ةئيطخلا

،/41/ ةي اآل يف ، ةي اآل كلت دعب ةرشابمو . مورلا ةروس نم /39/ ةي اآل يف

: يلا تلا ريذنلا انل ىلا هللاتع هجوي

ْمُهَقيِذُيِل ِساَّنلا يِدْيَأ ْتَبَسَك اَ مِب ِرْحَبْلا َو ِّرَبْلا يِف ُداَسَفْلا َرَهَظ ﴿ -

.[41 : مورلا ] ﴾ َنوُعِجْرَي ْمُهَّلَعَل اوُلِمَع يِذَّلا َضْعَب

داسفلا ف . ابرلا تاعبت نم رذحت يهف . حضاو ةي اآل هذه نومضمو

كلتل بارخلا رجتس داسفلا رهاظم نم كلذ ريغو ؛ فنعلا و ىضوفلا و

يذلا فنعلا روهظ ىلع مويلا دهشت ةريبكلا ملا علا ندمو . تاعمتجملا

!. ابرلا هاعرو هاَّمن

.( ةجيتنلا و ببسلا (وأ 1
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ةاروتلا يف ابرلا ميرحت

ابرلل يناثلا ركذلا يتأي ؛ مورلا ةروس ةيآب يحولا لوزن دعب

نآرقلا ركني ثيح ./161/ ةي اآل يف ءاسنلا ةروس يف نآرقلا يف مس باال

من ىلو األ ةي اآل يف امك ، ةيناثلا ةرمللو . ابرلا مهَذخأ دوهيلا ىلع

ضارقإ وأ ؛ ةيوبر تارامثتس ا هنأ ىلع ابرلا ىلإ راشي ، ابرلا يف يحولا

هللا ىل ص يبنلا ن كس امنيح ، ةرجهلا ديعب تلزن ةي اآل هذهو . ةدئافلا ب

. ةنيدملا يف دوهيلا راوجب ملسو هيلع

، هيف رشتناو ابرلا هيلإ للست دق ناك ة نيدملا عمتجم نأ رهاظلا و

. ةدئافلا ب ضارق اإل قوس ىلع نورطيسي اوناك ةنيدملا دوهي نأ ودبيو

يكملا عمتجملا يف ابرلا ناكو اًماه اًيراجت اًزكرم تناكف ةكم امأ

اًضورق ، ةيسسؤم تانايك يهو ، لئابقلا ضارقإ ىلع اًبلا غ رصتقي

لئابقلا تناك كلذبو . ةراجتلا عيسوتو لا ملا سأر ةدايز ةيغب ةيجاتنإ

، هنم رقفأ ناك ةنيدملا عمتجم نكلو . نيجاتحملا اه دارفأ زوع دست

ددمت ناك ةنيدملا يف ابرلا و . يعرلا و ةعارزلا ىلع شيعي اًبلا غ ناكف

ضورقلا كلذك َّن مضت ف ؛ ةيجاتن اإل ضورقلا نم رثكأ وه ام ىلإ

. مهشاعمل نوجاتحملا اهبلطي يتلا ضورقلا يهو ، ةيك ال هتس اال

هر وصَّ ةنيدملا يف اإلسالم لبق ام عمتجمل ابرلا قارتخا ددمت نإ

سالم: نب هللا دبع حلاَْبر اإلسالم؛ ىلإ لَّ وحت ٌّ يدوهي

: َلا َفَق َسالٍمَ َنْب ِهَّللا َدْبَع ُتيِقَلَف ، َةَنيِدَمْلا ُتْيَتَأ : لا ق ةدرب يبأ نع ف -

ٍلُجَر ىَلَع َكَل َناَك اَذِإ ؛ ٍشاَف اَهِب اَبِّرلا 1[ ةنيدملا ب يأ ] ٍضْرَأِب َكَّنِإ ...

ضرأ لا ح يرعش األ ىسوم يبأ نباو ؛ ةفوكلا يضاق ةدرب يب أل ركذي ناك سالم نب هللا دبع نأ (]حجارلا ] 1

حتف يف رجح نبا كلذ ركذ سالم نب هللا دبع اهيف ميقي ناك يتلا ةرون يل اهنم (ةدرب ]   وبأ ىتأ يتلا قارعلا

ناك فصولا اذه نأ ركذي وهف فلؤملا ىلع رم األ سبتلا امبرلو .[( يراقلا ةد مع يف ينيعلا و ، (يرابلا (

ن. مزلا كلذ نع اًدج رخأتم ةدرب وبأو اإلسالم لبق ةنيدملا عمتجمل



83

َفَال ، ٍّتَق َلْمِح ْوَأ ، ٍريِعَش َلْمِح ْوَأ ، ٍنْبِت َلْمِح َكْيَلِإ ىَدْهَأَف ٌّقَح

[ يراخبلا ] . اًبِر ُهَّنِإَف ، ُهْذُخْأَت

رود هل ناك ابرلا يف ءاسنلا ةروس يف يحولا لوزن نأ انل ودبيو

ىلا تع وهللا . ملسو هيلع هللا ىل ص دمحم وبنَّة دوهيلا ضفر يف ريبك

هنأ عم ؛ ابرلا مهذخأ دوهيلا ىلع يحولا ركنأ دقل !. ميلعلا ميكحلا وه

هللا مه رذنأو . اًرفك كاذ مهكولس ناكو .( ىلا تع هللا نم مهيلع مر (حم

: رفكلا اذه عبتي نمب لزني اًدج ميلأ باقعب

ضعب ] ٍتاَبِّيَط [ ةاروتلا يف ] ْمِهْيَلَع اَنْمَّرَح اوُداَه َنيِذَّلا َنِم ٍمْلُظِبَف ﴿ -

160 اًريِثَك ِهَّللا ِليِبَس ْنَع ْم ِهِّدَ صِب [ كلذ انلعف َو[ ْمُهَل ْتَّلِحُأ [ ةمعط األ

َلا َو ْمَأ ْمِهِلْكَأ [ ابرلا مهذخ أل ًةجيتن ] َو ُهْنَع اوُهُن ْدَقَو اَبِّرلا ُمِهِذْخَأَو

َنيِرِفاَكْلِل اَنْدَتْعَأَو [ مهلا ومأ ةقرسو سانلا شغب ] ِلِطاَبْلا ِب ِساَّنلا

[ دوهيلا نم ] ْمُهْنِم ِمْلِعْلا يِف َنوُخِساَّرلا ِنِكَل 161 اًميِلَأ اًباَذَع ْمُهْنِم

َلِزْنُأ اَمِب َنوُنِمْؤُي [ اًدمحم نوعبتي نيذلا ين ملسملا نم ] َنوُنِمْؤُمْلا َو

َكِلْبَق ْنِم َلِزْنُأ اَمَو [ دمحم با كيلإ لز نأ يذلا نآرقلا ب نونمؤي ] َكْيَلِإ
.[162160 : ءاسنلا ] ﴾ ... [ ابرلا مِّرحي امه ال كف ]

تعني وهف . اًقح لهذم تاي اآل هذه يف هارن يذلا هيجوتلا نإ

نم مارح ٌ بسك هنأب ابرلا ىلع ةزكترملا تارامثتس اال نم يت اآل حبرلا

يعسلا لو األ يحولا يف اًدوجوم ناك مكحلا (اذهو . سانلا لا ومأ

ةدئافلا تناك اذل . ةقرس هنإ ؛ شغ هنإ .( سانلا لا ومأ نم لا م لا ةدايزل

داصتق اال يف ىرن كلذل ةجيتنو . ةلا دعلل اًكته تنا كو ؛ اًلفاس اًلمع

. رثكأف رثكأ اًرقف نودادزي ابرلا نوعفدي نيذلا َ سانل ا ابرلا ىلع زكترملا

هللا نإف ربلا لا معأ يف عفدُي ام ناك امهم ، كلذ نم ضيقنلا ىلع نكل

تا ورثلا قزرلا مسقي نم وه ىلا عت (فهللا . هبحاص ىلع هديعي ىلا عت

ابرلا عفديل هقز ر نم نيِدَملا فرصي امدنعف .( سانلل هللا اهحنمي يتلا
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ةراسخ ينجي نئادلا و . هيلع ُهللا ضِّوعي نلف ضرقلا ىلع )ةدئافلا )

!. نيِدَملا

هجو دقف . ابرلا ب عقاولا ملظلا نايب ىلع رصتقي مل يحولا َّ نكل

اوكهتنا مهنأو ، ابرلا ذخأ مهيلع مرحم هنأ فشكو دوهيلا ىلإ مامته اال

هللا ركنأ ةرقبلا ةروس نم ةقباس ةيآ يف هنأ ةقيقحلا و . ميرحتلا كلذ

: ةيلا م عفانم اوذخأيل هللا كالم مه فيرحت دوهيلا ىلع ىلا عت

يِدْهَعِب اوُفْوَأَو ْمُكْيَلَع ُتْمَعْنَأ يِتَّلا َيِتَمْعِن اوُرُكْذا َليِئاَرْسِإ يِنَب اَي ﴿ -

نم [اآلن ُتْلَزْنَ أ اَمِب اوُنِمآَو 40 ِنوُبَهْراَف َياَّيِإَو ْمُكِدْهَعِب ِفوُأ

اوُرَتْشَت اَلَو ِهِب ٍرِفاَك َلَّوَأ اوُنوُكَت اَلَو ْمُكَعَم اَمِل اًقِّدَصُم [ نآرقلا

[4041 : ةرقبلا ] .﴾ ِنوُقَّتاَف َياَّيِإَو اًليِلَق اًنَمَث يِتاَيآِب

: رييغتلا كلذ اندجو ةاروتلا صوصن يف رظنلا انققد اذإو

: لوقتف ابرلا رمأ ةاروتلا ركذت ،1 ني يِّ وِا للاَّ ِسْفر يفف

أجلملا هل َ تلذبف ، ليئارسإ ينب نم كيخأب رم األ قاض اذإ » -

ضرفت وال كعم شيعي هكرتتلف ؛ كيلع ٌفيض هنأكو ىوأملا و

هللا. بضغ َشخاو . هيلع هقفنت ام ىلع ابر ةدئاف يأ ]هيلع ]

ه نم ذخأت نأ كل سيلف ؛ كعم ميقي نأ كيخ أل ناك اذإ هنأ ملعتلو
2« نو ُدُي نم هنع هطقست ام ىلع وأ هيلع هقفنت ام ىلع ابر ]ةدئاف ]

رماوأ دهعتب نيفلكم اوناك نيذلا دوهيلا طابسأ نم يِواَل طبس ىلإ )ًةبسن ) : راَبْحَ األ رْفِس وأ نيِّيِواَّللا رْفِس 1

ددَعلا رْفِسو ، مارحلا و الل حلا نم ماكحأ هيفو رابح األ وأ نييو ال لا رفسو ، سو ، حأ ]وهو ] [) [) . ةعيرشلا

ليئارسإ ينب رابخأ نم ءيشو ةيعرشلا ماكح األ ضعبو رصم نم نيجراخلا ليئ ارسإ ينب ددع ركذ هيفو ]

رافس األ نم ءيش هيفو ؛ ديدجلا ةعيرشلا رفس وه عارتش اال ةينثت رفس وأ ةيِنْثَّتلا رفسو ، ىسوم )عم ) ] [)

.[ اهماكحأو اهرابخأ يف ةدايزو ىرخ األ

تامجرتلا نم اًدج ريثكلا كلا نهف ؛ ةيزيلكن اإل يف لص األ الف تخاب باتكلا لهأ صوصن ةمجرت فلتخت 2

بهارلا اًميدق هغاص يذلا ينيت ال لا صنلا ناك اهخيرات نم ماع ف حأ فلتختو اًنايحأ قفتت ؛ اهل ةيزيلكن اإل

تغيص يتلا )سمْيار  يِوُد ةمجرت تناك ةيزيلكن اإل ىلإ هلقن يف ةنامأ تامجرتلا رثك (أو (420  347) موريج

نم  نتملا يف يتلا  اهسفن ةرقفلا نم هسبتقأ ام تامجرتلا يف الف تخ اال لا ثمو . رشع عباسلا نرقلا لئاوأ

ماقأو ، رفاسملا و بيرغلا عم لعفت امك هَتفضتساو ، هدي تاذ تَّلقو كوخأ رسعأ اذإ » :( سميار  يود (ةمجرت

َكلا م هطعت وال . كعم كيخأ ةماقإ يف هللا قتا . تيطعأ ام ىلع ةدايز هنم ذخأت وال ، ابر هنم ذخأت فال : كعم
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.[3725 :25 نيِّيِواَّ للا ]

: جورخلا رفس يف ابرلا ركذ دجن ىرخأ ةرمو

ةلماعم هلم اعت فال ، يبعش نم ريقف ٍراجل ابرلا تضرقأ اذإو » -

[25 :22 جورخلا ] .«[ ابرلا ةدئافلا هيلع ضرفت وال ،] 1 سوُكُملا باحصأ

: ةينثتلا رفس يف ىرخأو

امدنع ليئارسإ ينب نم دحأ ىلع ابرلا ةدئافلا ضرفت ]ال ] » -

نأ كعسو يف ْنكل . رخآ حبر يأ هنم ذخأت وال د وقنلا هضرقت

كوخأ امأ .[ نيينثولا يأ بناج األ ىلع ابرلا ةدئافلا ضرف [َت [ ]

هللا َك كرابيل ، ابر بال ةدئاف بال هجاتحي ام لك هضرقت نأ ]كيلعف ]

[1920 :23 ةينثتلا ] . ...« برُّك

ىلع راكن اإل ةدش نم اهيف ءاج امو ةينآرقلا ةي اآل يف انرظن اذإف

دوهيلل حمست يتلا ةاروتلا تارابع يف انرظن مث ، ابرلا مه َ ذخأ دوهيلا

فَّرحم ةاروتلا صن نأ ىلإ اًمتح انصلخ ؛ دوهيلا ري غ ىلع ابرلا ضرفب

. اًّيلج اًفيرحت

: هتايآ يف أرقنف كلذ نآرقلا انل دكؤيو

.[59 : ةرقبلا ] ...﴾ ْمُهَل َليِق يِذَّلا َرْيَغ اًلْوَق اوُمَلَظ َنيِذَّلا َلَّدَبَف ﴿ -

ْنِم اَذَه َ نوُلوُقَي َّمُث ْمِهيِدْيَأِب [ ىَ حو ُم لا ] َباَتِكْلا َنوُبُتْكَي َنيِذَّلِل ٌلْيَوَف ﴿ -

ٌلْيَوَو ْمِهيِدْيَأ ْتَبَتَك اَّمِم ْمُهَل ٌلْيَوَف اًليِلَق اًنَ مَث ِهِب اوُرَتْشَيِل ِهَّللا ِدْنِع

.[79 : ةرقبلا ] ﴾ َنوُبِسْكَي اَّمِم ْمُهَل

: ديدش ٌ باقع اذه صوصنلا ريوزت باقعو

هنومتكي ام كلذ نمو ] ِباَتِكْلا َنِم ُهَّللا َلَزْنَأ اَم َنوُمُتْكَي َنيِذَّلا َّنِإ ﴿ -

اًليِلَق اًنَمَث ِهِب َنوُرَتْشَيَو هللا] كالم مهفيرحتب ابرلل هللا ميرحت نم

ِةَماَيِقْلا َمْوَي ُهَّللا ُمُهُمِّلَكُي اَلَو َراَّنلا اَّلِإ ْمِهِنوُطُب يِف َنوُلُكْأَي اَم َكِئَلوُأ

.[3735 :25 نيِّيِواَّللا هنم اهينتجت ةدايز يأ هيلع ضرفت وال ابرلا [ب «

. اًرهقو اًملظ مهنم اهذخأي ؛ بئارضلا سانلا ىلع ضرفي نم وه : سْكَملا بحاص 1
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.[174 : ةرقبلا ] ﴾ ٌميِلَأ ٌباَذَع ْمُهَلَو ْمِهيِّكَزُي اَلَو ذلاَّْنب] نم هوفرتقا [ِلـَما

ريغ ةروصب ابرلا ىلإ هَّبن ناك نآرقلا نأ انه ركذن نأ اني لعو

 َمَزة هلُا ةروس يه  ةكم يف لزن ام لئا وأ نم تلزن ٍ ةروس يف ةرشابم

هللا بضغ بلجتسي اًمثآ اًيزخم اًفرصت ابرلا ىلع ريِكَّنلا اهيف دَّدشو

: ىلا عت

بذكلا ةراجتب نولمعي نمم ٍدحاو لكل ليوٌ ] ٍةَزَمُل ٍةَزَمُه ِّلُكِل ٌلْيَو ﴿ -

َعَمَج يِذَّلا [ بذكلا ةراجتب نولمعي نممو ]1 [ اهنم لكش لكل ليوو

اًذ مال هلا م ىلع لكتي نم وأ اًدبأ صقني وال اًمئاد ][ديزي ] ُهَدَّدَعَو اًلا َم

نظي و ، هتايح لا وط اًينغ ىقبيس هنأ ] ُهَدَلْخَأ ُهَلا َم َّنَأ ُبَسْحَي 2 [ اًنمآ

وأ هلا م صقنت دق يتلا رادق األ لك نع ىأنو لبسلا لك َّدس دق نأ

3 [ همعديو يوبرلا ماظنلا يف لخدي من لك ةياغ هذهو . اًريقف هديعت

ىلإ هدسج قحستس يتلا ] ِةَمَطُحْلا يِف َّنَذَبْنُيَل [ هلا م هيجني نل ] اَّلَك

يِتَّلا 6 ُةَدَقوُمْلا ِهَّللا ُراَن 5 ُةَمَطُحْلا اَم َكاَرْدَأ اَمَو 4 الء] شأو ٍتاَتُف

﴾. 9 ٍةَدَّدَمُم ٍدَمَع يِف 8 ٌةَدَصْؤُم ْمِهْيَلَع اَهَّنِإ 7 ِةَدِئْفَأْلا ىَلَع ُعِلَّطَت
.[19 : ةزمهلا ]

مهذخأ مه يلع ركنأو مس باال دوهيلا دَّدح نآرقلا نأ دجن اذكهو

داعو . كلذ مهل تلحأ يتلا صوصنلا فيرحت َةميرج مهيلع ركنأ و ، ابرلا

: مهلمع ءوس يف ريكنلا مهيلع دَّدشف نآرقلا

﴾[ نيرخ اآل الل غتساب هنوذخأي ام ] ِتْحُّسلِل َنوُلا َّكَأ ِبِذَكْلِل َنوُعاَّمَس ﴿ -

.[42 : ةدئاملا ]

ِناَوْدُعْلا َو ِمْثِإْلا يِف َنوُعِراَسُي [ دوهيلا يأ ] ْمُهْنِم اًريِثَك ىَرَتَو ﴿ -

اوُناَك اَم َسْئِبَل [ نيرخ اآل الل غتساب هنوذخأي ام ] َتْحُّسلا ُمِهِلْكَأَو

.[62 : ةدئ املا ] ﴾ َنوُلَمْعَي

نع مهلأسف مه َ رابحأ بطاخ نآرقلا نأ كلذك ركذن نأ انيلعو

: نيشملا لمعلا اذه نع يهنلا نع مهسعاقت
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َتْحُّسلا ُمِهِلْكَأَو َمْثِإْلا ُمِهِلْوَق ْنَع ُراَبْحَأْلا َو َنوُّيِناَّبَّرلا ُمُهاَهْنَي اَلْوَل ﴿ -

ةدئاملا ] ﴾ َنوُعَنْصَي اوُناَك اَم َسْئِبَل [ نيرخ اآل الل غتساب هنوذخأي ام ]

.[63 :
: مهيلع َّم رحم هنأ عم ابرلا مهذخ أ دوهيلا ىلع نآرقلا ركنأ امدنعو

مهتأي مل ميرحتلا كلذ نإف 161]؛ : ءاسنلا ] ﴾ ُهْنَع اوُهُن ْدَقَو اَبِّرلا ُمِهِذْخَأَو ﴿

نم مهيلإ ىلا عت هللا مهلسرأ نيرخ آ ءايبنأ نإ لب . اهَدحو ةاروتلا يف

نوصعي اًمئاد اوناك دوهيلا نكل . ابرلا لكأ مهيلع اومرح ىسوم دعب

الم. سلا هيل ع دواد هللا يبن ءايبن األ كئلوأ نم ناكو . ءايبن األ كئلوأ

1 رو زلاَُّب يف ابرلا ميرحت

لب ، بسحو اًرُثُك َ ءايبنأ ليئارسإ ينب ةيادهل ىلا عت هللا لسري مل

لَزنملا ةاروتلا باتك اهنم ناكو . ةد دعتم ٍيحو بتك كلذك مهتءاج

الم. سلا هيل ع دواد ىلع لَزنملا رو زلاَُّب باتكو الم، سلا هيل ع ىسوم ىلع

دواد روبز يف كلذ ىرنس واآلن ، ابرلل ةا روتلا ميرحت ان وتلِّ انيأ ر دقلو

دجن الم سلا )هيل ع دواد ريمازم روبزلا يف أرقن (امدنعو الم. سلا هيل ع

ض ارق اإل نع ِك سمملا ناسن لإل ٌ ةليضف هنأ ب روكذم ابرلا ميرحت نأ

: ةدئافلا ب

َمن هنإ ؟. كَرابملا كِدوَط ىلع ميقي نم ؟. كَطاطْسُ ف مَزلي نم ِّبر »

ال نم . هبلق نم َعِباَّنلا َقْدِّصلا لوقيو ، باوَّصلا لعفيو ، ةم مال بال ريسي

نكل ملظلا فنأي نم . اًقيدص باتغي وال ، اًدحأ يذؤي وال ، ٍراج يف عقي

ال نم ، كلذ نم هبيصي ام ناك اًيأ هدهعب يفي نم هللا. يقتي نم ُّلِجُي

رومزملا ] « ءايرب باأل قوتِع يتلا ة وشرلا لبقي وال ، ةدئافلا ب دوقنلا ضرقي

.[15

ىلا عت وهللا . باتكلا لهأ رافسأ نم ريمازملا رْفِس هسفن وه دواد ىلع لزنُأ يذلا روُبَّزلا نأب ُّنَّظلا )عاش ) ) ( ) 1

. ملعأ
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ابرلا ميرحتو الم سلا هيلع لفكلا وذ

هيل ع لفكلا وذ همسا ليئارسإ ينب ىلإ اًيبن ىلا تع هللا لسرأ

األخالق ةليضفب كلذك مهرمأي ناكو ِحْزِقَيال1. مساب هنوفرعيو الم. سلا

: رْهُّطلا و ابرلا كرت نيب يواسيو

يف لكأي وال ، قحو ٌباوص وه ام لعفي ؛ اًرهاط لجرلا ناك اذإ » -

هانيع رقت وال ، ناثو األ داَّبُع نيبارق نم يأ لا بجلا ]سوؤر ]

عقي وال ، هراج ميرح سِّندي وال ، ليئارسإ ينب يف يتلا ناثو باأل

نهر نم هذخأ ام ديعيو ، اًدحأ ملظي وال ، اهثمط يف ةأرما ىلع

ىعوجلل ماعطلا معط يُو ، قرسي وال ، هبحاص ىلإ نيَّدلا ىلع

وال ، اًحبر ذخأي وال ةدئافلا ب ضِرقي وال ، ةارعلا بايثلا ب وسكيو

شيعي ناك اذإ ؛ نيَمصاختملا نيب لدعلا ب مكحيو ، ماث اآل فرتقي

وه اًّقحو  رهاطلا لجرلا وه كلذف ؛ يتعيرش ميقي يرمأب اًمزتلم

.[95 :18 ال يقزح ] « ةاجنلا لهأ نم

الم سلا هيل ع ىسيع ليجنإ يف ابرلا ميرحت

نأ لبق مهلا معأ يف اورظني نأ باتكلا لهأ ِمن ىراصنلل يغبني

يمري ال ٍ جاجز نم ه تيُب ن مَف  ةدئافلا ب لا ملا ضارقإ دوهيلا ىلع اوركني

هبتك ام بسحب الم سلا هيل ع ىسيع 2 ليجنإ يفو !. ةراجحلا ب َ سانلا

هنأ دوهيلا دقتعيو . نآرقلا يف روكذملا لفكلا وذ هللا ُّيبن هُسفن هنأ نوريثك (نظي ( ) : ليِقْزِح وأ لا َيِقْزِح 1

.[ هل ًةرواجم يِّدَج راد تناكو همساب دجسم ينب هراوجبو ليقزح سدقلا يف مهيلإ (لسرأ ] (

ركذت بتك إال يه ام ليجانأ باتكلا لهأ هوعدي امم انيديأ نيب )امو ) . دوقفم ىسيع ليجنإ نأ (قحلا 2

نأ اهيف ام ودعي وال ، مهئايبنأ نع ةرخأتم دوهع يف تبتُكو ؛ ىرتت يف بتك يهف ؛ ىسيع هللا يبن (رابخأ
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ىسيع مواق دقف . ابرلا ميرحت يف هللا كالم فيرحت ىلع ٌ ناهرب )1؛ ىَّتَم )

ىلإ اودوعي نأ َ دوهيلا رمأو ةينثتلا رفس يف ءاج )ام ) الم سلا هيل ع

: لا قف مهل نلعأ امدنع ابرلا نم يلا خلا ميقتسملا طا رصلا

يأ بال مهوضرقأو ، مهع م ريخلا اولعفاو مك ئ ادعأ ىلإ اوُنِسْ حَأ «ال، -

، اًميظع مكباوث نوكي ف ]؛ مكتارامثتسا يف يأ ] مكيلع دوعي دئاع

:6 اقول ] « ميئللا و دحاجلا لمشت هتمحر ف : ِّيلعلا هللا ءانبأ نونوكت و
.[35

ليجنإ يف عضو ف ركتبا ثيبخ ٍريِّر ِش ٍقولخم ةياكح اآلن كيلإو

: هنم سيل ام الم سلا هيل ع ىسيع

؛ هلا م نم مهاطعأو همدخ اعدف ، رفسلا دارأ اًلجر نأ َثَدَح » -

ىطعأو ، نيرانيد رخ اآل ىطعأو ، ريناند ةسمخ مهدحأ ىطعأف

ذخأ يذلا مداخلا ف . لجرلا رفاس مث . هتَّوق ردقب ٌّلك ؛ اًرانيد ريخ األ

ة سمخ اهيلإ حبرو ، اهب رَجَّتاف هروف نم بهذ ةسمخلا ريناندلا

امهيلإ حبرف ؛ نيرانيد ذخأ يذلا مداخلا لعف كلذكو . ىرخأ ريناند

، رادلا يف ثبل ف رانيدلا ذخأ يذلا مداخلا امأ . نيَ ر خَآ نيرانيد

يسِّد داع ، نمز دعبو . اهيف هرانيد نف دف األرض يف ةرفح رفتحاو

ذخأ يذلا مداخلا هءاج ف . هلا م يف مهبساحي نأ دارأو الء ؤه

ةسمخ ينتيطعأ دقل : لا قو ى؛ رخأ ةسمخب داعو ةسمخلا ريناندلا

هل لا قف . ىرخأ ةسمخ اهيلإ تحبر دق انأ اهو الي وم اي ريناند

ىلع اًنيمأ تنك دقل ! تنأ نيم األ حلا صلا مداخل ا مْعِن : هديس

مث . هت َ ميلو الك وم ْ كراشو لا عت ؛ ريثك لا ب كيل إ دهعأسف ليلقلا

الي وم اي ينتيطعأ دقل : لا قف نيرانيدلا وخأ مداخلا هءاج

. ملعأ ىلا عت وهللا . بسحو يلص األ يحولا نم ٍتافطتقم نوكي

، اَقوُل ليجنإو ، صُقْرُم ليجنإو ، ىَّتَم ليجنإ : يهو ؛ ىراصنلا رثكأ اهيلإ عجري يتلا ةعبر األ ليجان األ دحأ 1

. اَّنَحوُي ليجنإو
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: هديس هل لا قف . نيرخآ نيرانيد امهيلإ تحبر انأ اهو ، نيرانيد

ليلقلا ىلع اًنيمأ تنك دقل ! تنأ نيم األ حلا صلا مداخلا مْعِن

ءاج مث . هت ميلوَ الك وم ْ كراشو لا عت ؛ ريثكلا ب كيلإ دهعأسف

اًيساق اًّظف اًلجر كتفرع دقل الي؛ وم اي : لا قف رانيدلا وخأ مداخلا

، كتلوص تيشخف ؛ ثرحت ال امم ينجتو عرزت ال ام م دصحت

هباجأف !. كلا م َ كاهف ؛ اهيف كرانيد تظفحف ضر األ ىلإ تدمعف

، َتملع دقل ! لساكتم مداخ نم كل اي ، سِعَّتلا اهيأ : اًل ئاق هديس

اَّلهف ! ثرحأ ال امم ينجأو عرزأ ال امم دصحأ يننأ ، ناك دقو

ةدئافلا عم يلا م َّدرتسأف ؛ فراصملا ب نيرجاتملا ىلإ يلا م َتيطعأ

.[1427 :25 تمَّى ] « ... يرفس نم يبْوَأ َلا ح [ ابرلا يأ ]

الم سلا هيل ع ىسيع اهي ف درَّ ً ةثداح يوري ُه سفن َمتَّى ُ ليجنإ و

 ضورقلا دئاوف ةروص يف اًبر نكي ملو . اًبَضغم ابرلا ب نيلماعتملا ىلع

سانلا بلسل ؛ عادخلا ب )ةراجتلا ) : ةروص يف اًبر ناك لب  اًفنآ َّرم يذلا ك

: مهتاورث

لكَّ هنم جرخأف [ ىصق األ دجسملا ] هللا تيب ىلإ ىسيع ىضمو » -

اوناك نيذلا ] ةفرايصلا الت واط بلقو ؛ هيف يرتش يو عيبي ناك نم

هللا: باتك يف ٌبوتكم : مهل لا قو ... [ ابرلا ب مهَلا ومأ َسانلا نوبلسي

:21 ىَّتَم ] .« صوصُّلِل اًركو هومتلعجف متنأ امأ ، الة صلل ٌتيب )يتيب )
[1312

. نامزلا كلذ يف ةكوكسملا دوقنلا نم نابرض كلا نه ناك دقل

اهمادختسا ناكم باإل ناك ام يتلا ، ةيداحل اإل ةينامورلا دوقنلا ما هدحأ

؛ ينامورلا روطاربم اإل روص نم اهيلع شق ُن ام ببسب دجسملا يف

ةشوقنم رو ص بال تَّكُس اهن أل دجسملا يف َم دختست ةينيد ٌ دوقن رخ واآل

دوقنلا فرص يف سانلا ىلع نولا تحي دوهيلا ةفراَيَّصلا ناكو . اهيلع

!. اًبر كلذ ناكو ، ةيداحل باإل ةينيدلا و ةينيدلا ب ةيداحل اإل
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نع اوُّفكو مهسفنأ اومَّوقل ىلا تع هللا الم كب اوق دصَّ دوهيلا نأ ولو

مكح يف دوهيلا شيع لا وطو . اولعفي مل مهنكل . ةدئافلا ب لا ملا ضارقإ

ِلَما  ابرلا ب لماعتلل ٌةصرف مهل نكت مل اإلسالم، راد يف ، نيملسملا

نيملسملا مكح ىهتنا امدنع نكل . كلذ ءا رجَّ ىذ األ نم مهلا نيس

ءاحنأ ىلإ او رفُّ مهنم نوريثكو . داهطض اال َ فوخ دوهيلا َّرف سلدن لأل

ءوشن ىلإ كلذ ىد أو . ىراصنلا نيب اوشا عو ، ابوروأ نم ةفلتخم

ِوْلَيم (وه  ريبك ٍّ يبدأ بتاكب تدح ةريطخ ةيق ال خأ الت كشم

ةصيقن يورت ، ةيقدنبلا رجات يه ، ةلماك ةيحرسم )ةباتكل )  ( ري بِس ِشْك

كلت بتك نم اًقح ريبسكش ناك لا ح يف يدوهيلا يوبرلا لا ملا (ضارقإ

.( ةيحرسملا

ةروثلا سيلا وك ءارو اًيلعف ةنميهمل ا ىوقلا نأ ظح نال نأ انيلع مث

روهظ نود لوحت يتلا قئاوعلا لك ةلا إلز ىعست ًىوق تناك ةيسنرف لا

ةياكحلا نم مغرلا بو . ابوروأ يف ابرلا ىلع هلمكأب زكترم داصتقا

 ابرلا الل حتس ال ليجن اإل يف ةمث اآل يداي األ اهت عرزَ يتلا  ةقباسلا

كلذ هجو يف ءاَ كلاَْأد َةبقعلا ةينامورلا ةيكيلوثاكلا ُ ةسينكلا تناك

ام لك يداعت يتلا ةيناودعلا ةيداحل اإل ةعزنل ل ُةبَلَغلا تناكف ؛ لوحتلا

ابرلا رشن ىلإ ةسينكلا ىلع ءاج يذلا رصنلا ىدأو . ةل ِص نيِّ دلا ب هُلصت

. ةفاك ابوروأ ءاجرأ يف

، اهتقبس يتلا ةيكيرم األ ةروثلا و ، ةيسنرفلا ةروثلا تناك دقل

اتناك دقل . يداصتق ال او يسايسلا و ينيدلا خيرا تلا يف نيريطخ نيَثَدَح

ٌ ةرغث هيف تحت ُف دق نينرقلا   وذ هانب يذل ا يديدحلا دسلا نأكو ناودبت

جو جأمو جوجأي نم ميظعلا رشلا ىوق نم ناتوق اهنم تجرخ

ناك جوجأمو جوجأي رشَّ نإَّ ُقْطر. لك ىلإو هجو لك يف اتقلطناف

ةلودلا َ ءاشنإ رشٍّ نم هولعف ام لوأ ناكو . ملا علل لصح رشٍّ مظعأ

!. ىلا عت بهللا كرِشٌ كلذو . ايلعلا ةطلسل ا اهسفنل يعَّدت يتلا ةيداحل اإل
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رورشلا مظعأ ابرلا ناك ىلا تع بهللا كرشلا دعبف . ابرلا رشُّ كلذ ال تو

!. ملا علا يف تر ُنِش يتلا

ضارق إل ابوروأ يف مهل تحنس ةصرف لك نم دوهيلا دافتسا دقل

كلذ نكل . ابرلا نم ةفلتخم ىرخأ عاونأ يف رامثتس واال ةدئافلا ب لا ملا

، رخآ دعب اًدحاو ، ابوروأ راطقأ نم مهريجهت ىلإ ، ىرخأ دعب ًةرم دأَّى،

رمتسملا ءادتع اال كلذ لكل ا ًّدح تعضوف ةيسنرفلا ةروثلا تءاج ىتح

مئارج لا نم نوفرتقي ام ءاَّرج هنوقلي اوناك يذلا  دوهي لا ىلع

نم اهودهعي مل ةيرح ةيسنرفلا ةروثلا دعب مهل تحبصأو . ةيداصتق اال

نم دَهعُت مل ، ةديدج ةيداصتقا مئارج ىلإ تدأ ةي رحلا كلت نكل . لبق

ةقرحمل با ىمسي امل اًببس تناكف ينامل األ بعشلا قحب تف ِ رتقا ، لبق

ةروثلا تماق دقل .1 ابوروأ ضرأ ىلع ِهْتَلر اهعنص يتلا )ةيدوهيلا )

يلا حلا يبرغلا يلا مسأرلا داصتق اال مامأ قيرطلا حتفب كلذك ةيس نرفلا

اًيملا ع اًيداصتقا اًماظن ابرلا َ جتن َأ ؛ كلذ دعب نم مث . ابرلا ىلع زكترملا

يلود يسايس ٍ ماظن ب اًنرتقم ، ةيرشبلل يداصتق اال الل غتس اال ىلع زك تري

. يداصتق اال الل غتس اال ماظن يمحيو دناسي

مايص تايآ دعب ةرشابم يحولا اهب لزن يتلا تاي اآل يفو

هللا ذحَّر ة، رجهلل ةيناثلا ةنسلا نم نابعش رهش يف تلزن يتلا ، ناضمر

وتلِّه؛ دوهيلا ىلع هركنأ ام مهشاعم يف اولمعي نأ نم نيملسملا ىلا تع

: ىلا تع لا قف

ابرلا عاونأ نم عون يأب ] ِلِطاَبْلا ِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَأ اوُلُكْأَت اَلَو ﴿ -

ىلع اولا تحتل ] ِماَّكُحْلا ىَلِإ اَهِب اوُلْدُتَو [ ىرخ األ عادخلا الت ماعمو

ةرقبلا ] ﴾ َنوُمَلْعَت ْمُتْنَأَو ِمْثِإْلا ِب ِساَّنلا ِلا َوْمَأ ْنِم اًقيِرَف اوُلُكْأَتِل [ عرش لا

.[188 :

يف ة داب لال دوهيلا ضرعت هنا لا قي ام فصول ثيدحلا رصعلا يف ةيدوهيلا ةقرحملا حلطصم )لمعُتسا ) 1

.( ةيليئارس اإل ةلودلل ةسسؤملا رلته دي ىلع ةيناثلا ةيملا علا )برحلا )
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تلزن ذنم ، هنولعفي امو ، دوهيلا نم نوريثك هلعف ام طبضلا ب اذهو

نوضرفي اوؤدب نأ دعب اًّرشو اًثبخ دادزا مهلمع نأ ةقيقحلا و . ةاروتلا

ريسفتلا يفو . دوهيلا نم ةَّلِملا يف مهناوخإ ىلع ةيوبرلا دئاوفلا

اذه ىلع بتاكلا قَّلع )1؛ تو بال رثناغ هبتك يذلا ةاروتلل (ثيدحلا

ذخ أل ضراعملا يأرلا نإ » : لا قف ابرلا ميرحت عوضوم نم بناجلا

ده علا تقبس يتلا ةرتفلا يف اًخسار يقب سانلا نم ٍ دحأ نم ةدئافلا

ناك ابرلا ذخأ نم عنتمي يذلا لجرلا و . رابح األ هيلع رباث دقو 2؛ يلبابلا

يف نكل هللا3. لْبَحب كسمتسم هنأ ىلع هيلع رظن يُو هعينص ىلع دَمحُي

كلذو ؛ ةدئافلا ذخأ زيجت يتلا ةينوناقلا عدخلا ب لو ُب قلَا رهظ دهعلا كلذ

ريسفتلا ؛ تو بال (رثناغ : ةيزيلك باإلن ردصملا ] « ةيداصتق اال فورظلا عم مؤ ال تلل
.[1501 ةحفصلا .1981 كرويوين . ةيكيرم األ ةيربعلا عماجملا داحتا .( ةاروتلل ثيدحلا

ءاَّرج تلصح يتلا تارييغتلا فصيف تو بال رثناغ فيضي )مث )

. ...« ةيلص األ ةاروتلا يمارمل ل ماك ٌبْلَق هنإ ... :» ةئشانلا ةلا حلا كلت
[ قباسلا ردصملا ]

هللا نَّيب يتلا اهسفن ةروسلا يهو ، ءاسنلا ةروس يف ىرخأ ًةرمو

، ابرلا اولحتسيل ةاروتلا اول دبَّ نيذلا دوهيلا كئلوأ ثبخ اهيف ىلا تع

: نيملسملل هللا ريذحت رركتي

نم عون يأب ] ِلِطاَبْلا ِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَأ اوُلُكْأَت اَل اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ﴿ -

ىتح اهيف أشنو ايناملأ يف دلو . نييح اإلصال دوهيلا رابحأ نم ٌبتاك :(20121912) تْو ْبال رَثْناغ فْلُو 1

. دوهيلا ار يف هاروتكدلا ةداهش ىلع لصح

. خيراتلا كلذ لوصف نم اًلصف يلبابلا دهعلا ناكو . مهردغو مهملظب ًءازج تاَتَّشلا ب ٌلفاح دوهيلا خيرات 2

اهرَّمدو اهبَّرخف ؛ سدقلا اهِترضاحو اذوهي دوهيلا ةلود ىلإ رَّصنتخب ذخوبن يلبابلا كلملا راس )ثيح ) ( )

ةيلبابل ا ةلودلا ىلع ريبكلا شروُق ىضق نأ ىلإ كانه )اوقبف ) . قارعلا يف ل باب ىلإ اًيبس اهلهأ قاسو

كلذ يف ةعئاضلا دوهيلا رافسأ نم ريثك ةباتك تديعأو ؛ مهرثكأ داعف . نيطسلف ىلإ ةدوعلا ب دوهيلل حمسو

. نمزلا

.« ءامسلا ةكلمم ِقوطب ... :» لص األ يف 3
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ٍضاَرَت ْنَع ًةَراَجِت َنوُكَت ْنَأ اَّلِإ [ ىرخ األ عادخلا الت ماعمو ابرلا عاونأ

مهبلسو نيرخ اآل ىلع لا يتح [باال ْمُكَسُفْنَأ [ اورِّمدت وأ ] اوُ لُتْقَت اَلَو ْمُكْنِم

اًمْلُظَو اًناَوْدُع َكِلَذ ْلَعْفَي ْنَمَو 29 اًميِحَر ْمُكِب َناَك َهَّللا َّنِإ [ مهلا ومأ

.[2930 : ءاسنلا ] ﴾ اًريِسَي ِهَّللا ىَلَع َكِلَذ َناَكَو اًراَن ِهيِلْصُن َفْوَسَف

نوكي وهو عي بلا وه ابرلا ليدبف . اًيسا سأ اًسرد تاي اآل هذه انملعت

متت نأ اًقلطم عيبلا ةيلمعل نكمي وال . نيلماعتملا نيب يضارتلا ب

!. ةقرس ةيلمع تناكل ال إو – ةيل ال غتسا ً ةيلمع تناك اذإ يضارتلا ب

مئاقلا يراجتلا ركفلا رسخيس هداصتقا يف ابرلا ىنبتي يذلا عمتجملا و

جتني ةيداصتق اال ةايحلا يف اًداسف دهشيس هن م اًلدبو ، يضارتلا ىلع

. ةريطخل ا ةيعامتج اال ضارم األ روهظو ميقلا ر ايهنا نع

فنعلا روهظ ىلإ دوقتس اهرودب ةريطخلا ةيعامتج اال ضارم األ هذه و

دقلو . اهسف نب اهسفن ُ تايندملا و ُ تاعمتجملا هذه رمدتف ؛ عمتجملا يف

: لا قف ريصملا اذه نم ىلا هللاتع رَّذح

.[30 : ءاسنلا ] 1﴾ اًريِسَي ِهَّللا ىَلَع َكِلَذ َناَكَو اًراَن ِهيِلْصُن َفْوَسَف ... ﴿ -

ِميرحت نم اهيف ام و ملسو هيلع هللا ىل ص دمحم َةلا سر ِدوهيلا ُ ضفر

( ةيم اإلسال ةم األ ةديدجلا ةَم األ ىلا (ع هللات راهظإ قبس ؛ ابرلل نآرقلا

ىلإ ، ةلبقلا رييغت نم : نآرقلا تايآ لوزنل ينمزلا لسلستلا نإ

، ابرلا مهذخأ دوهيلا ىلع راكن اإل ىلإ ، لا تقلا ضرف ىلإ ، موصلا ضرف

رادقمب اًينمز ةلصت م اًعيمج تاي اآل كلت ودبت ، ابرلا ميرحت تايآ ىلإ

. هتلا سرو ملس و هيلع هللا ىل ص يبنلل دوهيلا ةباجتسا

هللا ىل ص ميركلا انيبن ماق ، ةرجهلا دعب ، ةنيدملا ىلإ هلوصو دنعف

ليوأت وهو . ابرلا هئارمتسا ءارج عمتجملا ب لحيس يذلا بارخلا ب ةي اآل هذه يف َرانلا انه خيشلا لِّوؤي 1

دس أ دمحم هيلإ بهذ ناك ام (هبشي
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ةماقإب أدبف . دوهيلا و ىراصنلا دنع قيمع رثأ ي وَذ نيرمأب ملس و هيلع

ةهج ىلإ هجوتلا ب هعبت نم لك رمأو ِس، دقملا تيب ىلإ اًهجوتم الة صلا

ِس دقملا تيب نأب نودقتعي دوهيلا ناك دقل الة. صلا يف ِس دقملا تيب

سدقملا تيبب مهتلص تناكف ىراصنلا امأ .( مهتلب قِو ةينيدلا (مهتمصاع

الت مح ىطسولا نورقلا يف اونش ابوروأ ىراصن نأ ةجردل ؛ ةقيمع

نم ةنيدملا مكح عازتنا نيلواحم ةينيد ىواعدب ةددعتم ةيبيلص

ت ناك ، نيملسملل ىلو األ ةلب قلاِ ِس دقملا تيب ناك امدنعو . نيملسملا

: ةيلا تلا روم باأل اإلسالم ةق عال ىراصنلا و دوهيلا ىدل عبط ُت

ةنيدملا اسسأ نيك لِم ني يبنَّ اناك الم سلا امهيل ع ناميلسو د واُد 

. سدقملا تيب يف ةكرابملا

الم. سلا هيل ع ناميلس هانب ىصق األ دجسملا 

مهداقتع ال ةسدقم ةرخص ىراصنلا و دوهيلا اه دعيُّ يتلا ةرخصلا 

هيل ع ميهارب إل ةليلجلا ةيحضتلا ةثداحب تقفارت اهنأب )ئطاخلا )

رجحلا ماقم يف اهلعج ىلا هللاتع نأ اهسيدقت ببس لعل الم (سلا

.( ةبعكلا يف دوس األ

ىسيعو ىسومو ناميلسو دوادو ميهاربإ هب ءاج يذلا قحلا 

الم. سلا مهيل ع

امدنع مهمايأ يف دوهيلا عم ملس و هيلع هللا ىل ص يبنلا م اص كلذك

ليللا صالة دعب موصلا ب ئدب ؛ ةا روتلا ةعيرش بسحب ماصو . اهوماص

نع عانتم اال ناك موصلا ةرتف ءانثأ يفو . ةيلا تلا ةليللا ىتح رمتساو

. ءاسنلا ىلإ رلاََّفث و بارشلا و ماعطلا

:23 نييِو ال لا رفِس (يف 1 ةرا َّ فكلا مويل يدوهيلا عيرشتلا كلذ ىرنو
:(32

الة صلا هيف نورثكيو هنوموصي دوهيلا دنع ةرشعلا عوشخلا مايأ نم موي وه : روُّبِك موي وأ ةرافكلا موي 1

. ةيربعلا ةينيدلا ةنسلا يف رهش لوأ ؛ يِرْشِت رهش نم رشاعلا مويلا وهو
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؛ مايصلا ب مكسفنأ هيف نولِّلذت ؛ هيف لمع ال ةحار موي ]تبسلا ] » 

1؛ ءاسملا ىلإ ءاسملا نم ؛ رهشلا نم عساتلا مويلا ءاسم يفف

.« مكتبس نوظفحت

يف ههاجتاو دوهيل ل ملس و هيلع هللا ىل ص يبنلا مايص ةقفاوم نإ

ةرونملا ةنيدملا دوهي سوفن يف اعبط سدقملا تيب ىل إ ةلبقلا

ةاروتلا ب نمؤي هنأ ةشبحلا و نميلا و ةيروسو نيطسلف في ىراصن لا )و )

. ىلا هللاتع نم يحوب تلزنأ يتلا

دمحم ةوبن ب دوهيلا لوب َق رسيت نأ اهل نا ك لا مع األ هذه نأ انُّنظو

!. ملعأ وهللا الم. سلا هيل ع ىسوم هب ربخأ يذلا ملس و هيلع هللا ىل ص

؛ ةرونملا ةنيدملا ىلإ ملس و هيلع هللا ىل ص يبنلا لوصو ديَعُبو

مهءادع راثأ يذلا َُث دحلا و . ةيلج ةروصب هتوبنل دوهيلا ضفر رهظ

نم اًئيش مهبولق يف اًموتكم ناك ام سانلل رهظأ يذلا و ، فوشكملا

اإلسالم. ىلإ سالم نب نيصحلا مهِ َحْبر ُّل وحت ناك ، نمزلا

ملس و هيلع هللا ىل ص ُّ يبنلا يغَّر يذلا ، ما َسَل نب حلاَُصْين ءاج دقل

هللا ىل ص يبرعلا يبنلا ىلإ اهلك هتلئاع عم ،2 ما َسَل نب هللا دبع ىلإ هَمسا

ملس و هيلع هللا ىل ص اًدمحم نأ اًدهاش ، نيتداهشلا ب قطنو ملس و هيلع

دهشي كلذ هلمع ناك عبطلا بو . دوهيلا هبقتري يذلا َر؛ ظتنملا هللا يبن وه

ةل دال كلذ يفو . دوهيلا ريغ نم اًلجر هلسر َر خِآ راتخا دق ىلا هللاتع نأب

هلا سرإب ، سانلل قحلا راهظإ نم ريخ األ لصفلا يف هناحب هللاس نأ ىلع

توطنا ِلَما ؛ دوهيلا نع ضرعأ ، يحولا بتك رخآ هلا زنإو ءايبن األ رخآ

يبنلا ةوبنب ةم ال علا مهرب َح ُ ميلست ناكو . ثبخلا نم مهسوفن هيلع

.« سمشلا بورغ ىلإ سمشلا بورغ نم » : باتكلا لهأ رافس أل ةيزيلكن اإل تامجرتلا ضعب يف 1

ناك .) بوقعي نب فسوي دلو نم وهو ؛ فسوي ابأ ىنكي ؛ ليلج يباحص : ثراحلا نب ما َسَل نب هللا دبع 2

ذإ ملسأ و دوهيلا رابحأ نم اًربح ناك هللا. دبَع هللا (لوسر هامس ملسأ املف حلاَُصْين ةيلهاجلا يف همسا

ثالث ةنس ةيواعم ةف خال يف ةنيدملا ب (يفوت ) . ةنجلا ب هللا لوسر هل (دهشو . ةنيدملا يبنلا (مدق

. نيعبرأو
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ةظحل ىلإ اولصو مهنأب مهل اًناذيإ ملس و هيلع هللا ىل ص دمحم يبرعلا

. مهبولق في ةرارملا معط اهل ناك ةقيقحلا كلتو . مهتايح يف ةمساح

ِساَّنلِل َكُ لِعاَج يِّنِإ ﴿ الم: سلا هيل ع ميهارب إل هدعو زجنأ هناحب س فهللا

دعولا كلذ لمشي نأ ىلا تع َهللا الم سلا هيل ع ُ ميهاربإ لأسو .﴾ اًماَمِإ

﴾[ كتيرذ نم ] َنيِمِلا َّظلا يِدْهَ ع ُلا َنَي اَل ﴿ : هباجأ ىلا تع هللا َّ نكل ؛ هتيرذ
.[124 : ةرقبلا ]

، هئايبنأ رخآ لسرأ ا مدنع دوهيلا نع ىل تعا هللا ضرعأ دقل

يِدْهَع ُلا َنَي اَل ﴿ : ىلا تع هللا ريذحتل زاجنإ كلذ ف ، مهبولق تضبقناف

. ةملا ظ ةعينش اًلا عفأ دوهيلا ةيبلا غ فرتقا دقل و ﴾. [ كتيرذ نم ] َنيِمِلا َّظلا

: ةثيبخلا ةملا ظلا لا عف األ هذه ضعبب هناحب هللاس انربخأ و

154 اًظيِلَغ اًقاَثيِم ْمُهْنِم اَنْذَخَأَو ِتْبَّسلا يِف اوُدْعَت اَل ْمُهَل اَنْلُقَو ... ﴿ 

ِرْيَغِب َءاَيِبْنَأْلا ُمِهِلْتَقَو ِهَّللا ِتاَيآِب ْمِهِرْفُكَ و ْمُهَقاَثيِم ْمِهِضْقَن اَمِبَف

نأ ديرن وال هللا كالم ظفحت انبولق يأ ] ٌفْلُغ اَنُبوُلُق ْمِهِلْوَقَو قَحٍّ

اًليِلَق اَّلِإ َنوُنِمْؤُي اَلَف ْمِهِرْفُكِب اَهْيَلَع ُهَّللا َعَبَط ْلَب [ ةتبلا هنم دادزن

نم تلمح اهنأب ] اًميِظَع اًناَتْهُب َمَيْرَم ىَلَع ْمِهِلْوَقَو ْمِهِرْفُكِبَو 155

ْمِهِلْوَقَو 156 [ مهئارتفاب حافِس دلو ىسيع اهدلو ناك ف ؛ حافِس

... ... ِهَّللا َلوُسَر َمَيْرَم َنْبا ىَسيِع َحيِسَمْلا اَنْلَتَق اَّنِإ ٍُر] خافتب ]

ْمِهِّدَصِبَو ْمُهَل ْتَّلِحُأ ٍتاَبِّيَط ْمِهْيَلَع اَن ْمَّرَح اوُداَه َنيِذَّلا َنِم ٍمْلُظِبَف

ْمِهِلْكَأَو ُهْنَع اوُهُن ْدَقَو اَبِّرلا ُمِهِذْخَأَو 160 اًريِثَك ِهَّللا ِليِبَس ْنَع

: ءاسنلا ] ﴾ ... [ ةينوناقلا ةقرسلا نم ٍ ماظنب ] ِلِطاَبْلا ِب ِساَّنلا َلا َوْمَأ
.[154161

ىل ص اً دمحم نأ هنع هللا يضر سالم نب هللا دبع دهش امدنعو

هتيبصع اًبناج حرطي ناك ؛ ىلا عت هللا نم ٌلَس رم ٌّيبن ملس و هيلع هللا

دوهيلا نأ انل نِّيبي نآرقلا و . دوهيلل يفاجملا هللا َنيِد قنتعيو ، ةيدوهيلا

يف سالم نب هللا دبع مهربح رعتَّفه ام رعتُِّف ىلع نيرداق او ناك اًعيمج
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اإلسالم:

هللا] لوسر اًدمحم نأ نوفرعي ] ُهَنوُفِرْعَي َباَتِكْلا ُمُهاَنْيَتآ َنيِذَّلا ﴿ 

.[146 : ةرقبلا ] ﴾ ْمُهَءاَنْبَأ َنوُفِرْعَي اَمَك

ا ملا ط يذلا يبنلا نأب اوضريف مهسفنأ اوحلصيل دوهيلا نكي مل

راثأ امو . اًيبرع ناك لب ؛ ليئارسإ ينب نم اًيدوهي نكي مل ه وبقترا

ءارو ببسلا ناك مهملظو مهثبخ نأب هللا نايب نأ وه اًّقح مهتظيفح

ةثيبخلا مهلا عفأ نم اًدح وا ناك ابرلا مهذخأ نأ نآرقلا ركذ دقلو . كلذ

. ةملا ظلا

( اًنيِد اإلسالم قنتعا نيتداهشلا ب سالم نب هللا دبع قطن (امدنعو

هللا ىل ص يبنلل حاب هللا؛ يبن ملس و هيلع هللا ىل ص اًدمحم نأب فرتعاو

بذكلا ب هل دوهيلا ماهتا فوخ نم هبلق يف لوجي ام ب ملس و هيلع

نأ ىلإ ملس و هيلع هللا ىل ص ُّ يبنلا رظتناف . هم ال سإب اوملع اذإ عادخلا و

وهو ، انيف لجر ريخ هنإ : اولا قف ؛ مهربَ ح نع مهلأسف ، دوهيلا هءاج

يف نونظت ام : ملس و هيلع هللا ىل ص يبنلا مهلأسف . انديس نباو انديس

! كلذ لعفي نأ نم بهللا ذوعن : اوباجأف ؟. ملسأ اذإ سالم نب هللا دبع

اًدمحم نأو هللا إال هلإ ال نأ دهشأ : اًلئاق سالم نب هللا دبع مهيلع جرخف

سانلا رش نباو ، انيف سانلا رش هللا دبع : اهنيح دوهيلا لا قف هللا. لوسر

اوفخأو ؛ هنم مهظيغ لك اوجرخأو ، هومذو هوبسو مهربح اونعلو . انيف

نآرقللو ملس و هيلع هللا ىل ص دمحمل ةنيغضو ضغب نم مهسفنأ يف ام

[ ةرونملا ةنيدملا ىلإ هباحصأو يبنلا ةرجه (باب : يراخبلا ] .1 ميركلا

َءاَج ، ِهَّللا يُّ ِبَن َءاَج َنوُلوُقَيَو َنوُرُظْنَي [ ةنيدملا لهأ يأ ] اوُفَرْشَأَف ... : يراخبلا يف همامتب ثيدحلا ظفل 1

َوْهَو َسالٍمَ ُنْب ِهَّللا ُدْبَع ِهِب َعِمَس ْذِإ ، ُهَلْهَأ ُثِّدَحُيَل ُهَّنِإَف ، َبوُّيَأ ي ِبَأ ِراَد َبِناَج َلَزَن ىَّتَح ُريِسَي َلَبْقَأَف . ِهَّللا يُّ ِبَن

يِّ ِبَن ْنِم َعِمَسَف ، ُهَعَم َيِه َو َءاَجَف ، اَهيِف ْمُهَل ُفِرَتْخَي ىِذَّلا َعَضَي ْنَأ َلِجَعَف ُهَل [ ينتجي ] ُفِرَتْخَي ِهِلْهَ أل ٍلْخَن ِفي

ِهِذَه ، ِهَّللا يَّ ِبَن اَي اَنَأ : َبوُّيَأ وُبَأ َلا َقَف ؟». ُبَرْقَأ اَنِلْهَأ ِتوُيُب «َأيُّ :) ِهَّللا نيُّ َلا َقَف . ِهِلْهَأ ىَلِإ َعَجَر ُثَّم ،) ِهَّللا

ِهَّللا ُدْبَع َءاَج ِهَّلل ا ُّ) ي ِبَن َءاَج اَّمَلَف . ِهَّللا ِةَكَرَب ىَلَع اَموُق : َلا َق .« اًليِقَم اَنَل َهَف ْقِلَطْناَف » : َلا َق ي. ِباَب اَذَهَو ي، ِراَد

ْمُهُمَلْعَأَو ، ْمِهِدِّيَس ُنْباَو ْمُهُدِّيَس ي ِّنَأ ُدوُهَي ْتَمِلَع ْدَقَو ، ٍّقَحِب َتْئِج َكَّنَأَو للا ُلوُسَر َكَّنَأ ُدَهْشَأ : َلا َقَف َسالٍمَ ُنْب
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هيلع هللا ىل ص دمحم يبنلل مهضفر راهظإب دوهيلا فتكي مل و

ءاضغبلا و ةوادعلا مهتداق لب ؛ ىلا تع هللا كالِم ميركلا نآرقلا و ملس و

اإلسالم. ريمدت فدهب رمآتلل

هللا ىل ص يبنلل مهئادعو دوهيلا ضفر ىلع ىلا تع هللا درَّ دقل

ةيساق تاملكب مهيلع ريكنلا دَّدشف ؛ ةيمه األ ةميظع تايآب ملس و هيلع

: اًدج

اًقيِرَفَف ْمُتْرَبْكَتْسا ُمُكُسُفْنَأ ىَوْهَت اَل اَمِب ٌلوُسَر ْمُكَءاَج اَمَّلُكَفَأ ... ﴿ 

ُهَّللا ُمُهَنَعَل ْلَب ٌفْلُغ اَنُبوُلُق اوُلا َقَو 87 َنوُلُتْقَت اًقيِرَفَو ْمُتْبَّذَك

ِهَّللا ِدْنِع ْنِم ٌباَتِك ْمُهَءاَج اَّمَلَو 88 َنوُنِمْؤُي اَم اًليِلَقَف ْمِهِرْفُكِب

اوُرَفَك َنيِذَّلا ىَلَع َنوُحِتْفَتْسَي ُلْبَق ْنِم اوُناَكَو ْمُهَعَم اَمِل ٌقِّدَصُم

اوُفَرَع اَم ْمُهَءاَج اَّمَلَف [ مهريغو دحاو لا بهللا نونمؤي ال نيذلا نم ]

: ةرقبلا ] .﴾[ نآرقلا ب نورفكي نيذلا ] َنيِرِفاَكْلا ىَلَع ِهَّللا ُةَنْعَلَف بِهِ اوُرَفَك
[8789

ةنسلا نم نابعش يفو ، تا اآلي هذه لوزن نم ريصق دمأ دعبو

رشع ةعبس سدقملا تيب لَبِق نوملسملا ىلص نأ دعب ، ةرجهلل ةيناثلا

َلَبِق مهت صال يف لوحتلا ب نيملسملا رمأي ، يحولا ىلا هللاتع لزنأ ؛ اًرهش

لا قف ؛ اذه ةلبقلا رييغت نم ةياغلا هناحب س هللا ركذو . ةكم يف ةبعكلا

: ىلا تع

َلوُسَّرلا ُعِبَّتَي ْنَم َمَلْعَنِل اَّلِإ اَهْيَلَع َتْنُك يِتَّلا َةَلْبِقْلا اَنْلَعَج اَمَو ... ﴿ 

[143 : ةرقبلا ] ...﴾. ِهْيَبِقَع ىَلَع ُبِلَقْنَي ْنَّمِم

ِفيَّ اوُلا َق ُتْمَلْسَأ ْدَق ي ِّنَأ وُمَلْعَي ْنِإ ْمُهَّنِإَف ، ُتْمَلْسَأ ْدَق ي ِّنَأ اوُمَلْعَي ْنَأ َلْبَق ي ِّنَع ْمُهْلَأْساَف ْمُهُعْداَف ، ْمِهِمَلْعَأ ُنْباَو

اوُقَّتا ُمُكَلْيَو ، ِدوُهَيْلا َرَشْعَم اَي » :) ِهَّللا ُلوُسَر ْمُهَل َلا َقَف . ِهْيَلَع اوُلَخَدَف اوُلَبْقَأَف ِهَّللا ُّ) ي ِبَن َلَسْرَأَف ِفَّي. َسْيَل اَم

اَم : اوُلا َق .« اوُمِلْسَأَف ٍّقَحِب ْمُكُتْئِج ي ِّنَأَو ، اًّقَح ِهَّللا ُلوُسَر ي ِّنَأ َنوُمَلْعَتَل ْمُكَّنِإ َوُه ِإالَّ هَلِإ َال ي ِذَّلا ِهَّللا َوَف ، َهَّللا

، اَنِدِّيَس ُنْباَو اَنُدِّيَس َكاَذ : اوُلا َق .« َسالٍمَ ُنْب ِهَّللا ُدْبَع ْمُكيِف ٍلُجَر يُّ َأَف : َلا َق . َرِم َثالَثَ اَهَلا َق (؛ يِّ ِبَّنلِل اوُلا َق . ُهُمَلْعَن

: اوُلا َق .« َمَلْسَأ ْنِإ ْمُتْيَأَرَفَأ » : َلا َق . َمِلْسُيِل َناَك اَم ، ِهَّلِل اَشاَح : اوُلا َق .« َمَ لْسَأ ْنِإ يَأَرَفَأ » : َلا َق . اَنِمَلْعَأ ُنْباَو اَنُمَلْعَأَو

ِهَّللا َوَف ، َهَّللا اوُقَّتا ، ِدوُهَيْلا َرَشْعَم اَي : َلا َقَف َجَرَخَف .« ْمِهْيَلَع ْجُرْخا ، َسالٍمَ َنْبا اَي » : اَق . َمِلْسُيِل َناَك اَم ، ِهَّلِل اَشاَح

.) ِهَّل لا ُلوُسَر ْمُهَجَرْخَأَف . َتْبَذَك : اوُلا َقَف . ٍّقَحِب َءاَج ُهَّنَأَو ، ِهَّل لا ُلوُسَر ُهَّنَأ َنوُمَلْعَتَل ْمُكَّنِإ ؛ َوُه ِإالَّ َهَلِإ َال ي ِذَّلا
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ةوبن نوضفري نم اهنايك نم ت دَع بتسا . ةديدج ٌةمأ تدل ُو اذكهو

ِس دقملا تيب ذاختا ىلع نو ُّ رصيو ملس و هيلع هللا ى لص دمحم يبنلا

ىلع لا تقلا ىلا تع هللا ضرف ، اًضيأ تقولا اذه يفو . مهل ًةلب ِق

ةيل خاد ةوق اًلَّوأ نوكت نأ بجي ةوقلا نأ مهم لعيِّ نأ دارأ َّمُث . نيملسملا

ضرف ىلا تع هللا لزنأ ف ؛ ةكرعملا ضرأ يف جراخلا ىلإ هَّجو ُت نأ لبق

رهش يف ، ةرشابم ناضمر موص َفْرِض ةيآ بِقعو . ناضمر رهش موص

نم نيملسملل هريذحت ىلا تع هللا داعأ ، ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا نم نابعش

دوهيلا ىلع هركنأ ناك يذلا ؛ ابرلا نم مهشاعم يف يداصتق اال ملظلا

: ىلا تع لا قف ؛ اًفلا س

ابرلا عاونأ نم عون يأب ] ِلِطاَبْلا ِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَأ اوُلُكْأَت اَلَو ﴿ 

اًقيِرَف اوُلُكْأَتِل ِماَّكُحْلا ىَلِإ اَهِب اوُلْدُتَو [ ىرخ األ عادخلا الت ماعمو

[188 : ةرقبلا ] .﴾ َنوُمَلْعَت ْمُتْنَأَو ِمْثِإْلا ِب ِساَّنلا ِلا َوْمَأ ْنِم

ابرلل ينآرقلا َميرحتلا دوهيلا َ ضفر نأ كلذ نم هجتنتسن امو

دمحم َ ةوبن مهضفر يف ريبك ٌرود هل ناك ابرلا ِذخأ ىلع مه َ رارصإو

هيلع هللا ىلص يبنلا مهضفرل ةرشابملا ةجيتنلا و . ملس و هيلع هللا ىلص

وهو اً ريخأ و اًديدج اًّينيد اًعمتجم هئاشنإب مهيلع ىلا (ع ت هللا درُّ ملس و

نيب ابرلا نم اًيلا خ اًجذومن : نوكيس امم نوكيس يذلا ؛ اإلسالم )ُأمَّة

نيملسملا و ملس و هيلع هللا ىلص ميركلا هيبن ىلا تع هللا رذحو . رشبلا

امك قحلا نع نيملسملا إلضالل نوعسيس مهنأ نمو دوهيلا نم (كلذك

:( ابرلل نآرقلا ميرحت يف

ُهَّللا َلَزْنَأ اَم ِضْعَب ْنَع َكوُنِتْفَي ْنَأ ْمُهْرَذْحاَو ْمُهَءاَوْهَأ ْعِبَّتَت اَلَو ﴿... 

ْمِهِبوُنُذ ِضْعَبِب ْمُهَبيِصُي ْنَأ ُهَّللا ُديِرُي اَمَّنَأ ْمَلْعاَف اْوَّلَوَت ْنِإَف َكْيَلِإ

[49 : ةدئاملا ] ﴾. َنوُقِساَفَل ِساَّنلا َنِم اًريِثَك َّنِإَو

ةرصاعملا نيملسملا ةمأ يف ابرلا لوب َق نأ ب فرتعن نأ انل دب ال اذل

!. باإلسالم ةريبك ةرداغ ةنايخ وه
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ابرلل ينآرقلا ميرحتلا نم ةيناثلا ةلحرملا

نم ةيآ يف ابرلا ميرحت ب يحولا تايآ نم ةيناثلا ةلحرملا ىلجتت

يهو . ةر جهلل ةثلا ثلا ةنسلا يف دحأ ةوزغ دي ُبَع تلزن نارمع لآ ةروس

ةجلا عم يف عسوتتف ؛ نيملسمل ل ميلعتلا و هيجوت لا ةيلمع لِّمكت

الت ماعم يف ِث داحلا حضاولا ملظلا نم ءيش ىلإ مههِّبنتو ، عوضوملا

: ابرلا

َهَّللا اوُقَّ تاَو ًةَفَعاَضُم اًفاَعْضَأ اَبِّرلا اوُلُكْأَت اَل اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ﴿ 

131 َنيِرِفاَكْلِل ْتَّدِعُأ يِتَّلا َراَّنلا اوُقَّتاَو 130 َنوُحِلْفُت ْمُكَّلَعَل

[130132 : نارمع   لآ ] ﴾. َنوُمَحْرُت ْمُكَّلَعَل َلوُسَّرلا َو َهَّ للا اوُعيِطَأَو

ملظلا يف ريطخو لفاس لمع ابرلا ب لماعتلا نأ حضاولا نم ف

ِّدر ىلإ نيِدَملا رطضي ثيح ، زازتب لال جذومن هنأ ُّقحلا و ؛ يداصتق اال

ىت ح هنادتسا ناك يذلا غلبملا نم رثكأ وأ فاعضأ ةث ثال وأ ن يفعض

يف نيِدَملا ب عقاولا حدافلا ملظلا ىلإ نآرقلا راشأ اذل . هنيَد نم صلختي

ة. يوبرلا نويُّدلا

يف ترهظ تناك ابرلا عم نآرقلا لماعت نم ةيناثلا ةلحرملا نأ إال

اآلن ةعيرشلا نوناق حبصأف ا. ًعيرشت نست ةيآ يهف ؛ كلذك ةي اآل هذه

ةي اآل هذه لوزن دعب ابرلا ب دحأ لماعت اذإو . ةيوبرلا الت ماع ملا مِّرحي

. اًدبأ اًعورشم هلمع نوكي ن لف

ميرحت نلعي يحولا ناك امنيب هنأ ىلإ هبتنن نأ انل اًدج مهملا نمو

اهب لا ز ام لمعلا نوك ي كلذبو . ميرحتلل يعجر رثأ كلا نه نكي مل ، ابرلا

لا ز امو . ابرلا ميرحت عيرشت لبق تدقع يتلا ةيوبرلا نوي دلاُّ ب اًيراج

ةيوبرلا دوقعلل ناك ميرحتلا ف . هنويُد دئاوف عفدي نأ نيِدَملا ىلع
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تمربُأ اذإ يتلا و ؛ ةدئاف لا ب هِنْيَد ءادأ نيدَملا ىلع ضرفت يتلا ةقح ال لا

. ةعورشم ريغ اًدوقع نوكت ابرلا ميرحتب يحولا لوزن دعب

نوناقل يعجر رثأ ب ٍ عيرشت ِّنس يف ينأتلا يف ببسلا نأ ودبيو

ةيداصتق اال ةايحلا يف ريبك كابترا نم كلذ هببسيس ام وه ؛ ميرحتلا

، تلصح ول ، ةلا حلا كلت عشجب لغتستس ةملا ظلا ىوقلا ف . عمتجملل

كلذك . ابرلا ميرحت ضراعي ماع يأرٍ نيوكتل اهنم اًيعس اهرمثتستو

عيرشتلا ىلع ًءانب اهذيفنت نكمي ال داصتق اال نم ابرلا ةلا زإ أن ودبي

ماعلا يأرلا ل عجت ةيناميإ ةوق اًضيأ هقف ارت نأ يغبني لب . بسحو

. عيرشتلا فادهأ دناسي

ينآرقلا ميرحتلا يف ةيناثلا ةلحرملا ترمتسا ببسلا اذهل امبرو

لمعلا ناك ، انفلسأ امك ، ةرتفلا هذه ي فو . نينِس تس يلا وح ابرلل

ريغ نم ناكف ةديدجلا ضورقلا امأ . ةميدقلا ةيوبرلا ضورقلا ب اًّرمتسم

ةدايزب يضقت ةلحرملا هذه ةطخ تناك ف . اهيف ابرلا ب لمعلا عورشملا

نم مهل امب نوبلا طي نولا زي ال نم ىلع ةينامي واإل ةيق األخال طوغضلا

مهرعاشم ظاقيإو ، مهبابلأو مهبولق ىلإ ذافنلا اهنم ضرغلا ناكو . ابر

. ابرلا نم مهل يقب اَّمع اًعوط اولزانتي نأ ىلع مهثحو ، ةيناسن اإل

ضرعتسا ةيقدنبلا رجات ةريهشلا ، ريبس ِشْك ِوْلَيم ةيحرسم )يف ) ( )

ىلع ةلمحلا يف ينابرلا بولس األ نم ةيناثلا ةلحرملا يأ ؛ هسفن رم األ

ىرثأ نم كولياش يدوهيلا لا ملا رقمِض حبصأ دقف . هلا صئتس ال ابرلا

ًةداعو . ةدئافلا ب لا ملا ضارقإ يف هلمع هيلع هُّردي ام ب ةيقدنبلا ءايرثأ

هل ضرقتسملا هكلمي ءيش َّيأ نهرلا ناكو اًنهر بلطي ضِرقملا ناك (ام

ين ت جي ام اًريثك كولياش ناكو هضر يستق يذلا غلبملا نم ربكأ ةمي )ق

يتلا نوي دللُّ ٍ نهر نم هوعضو ام رداصيف نيني ِد ملَا تاَطَقس نم هحبر

. اهئادأ يف نورصقي

ىلع ركني ناك ؛ وينوطنأ همسا اًينارصن اًرجات هميرغ )ناكو )
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ناهتما نم هلعفي ام اًركنتسم ؛ قاوس األ يفو سانلا نيب هلمع )كولياش )

. ةدئافلا ب لا ملا ضارقإ يه ؛ اًحضاو اًّيلج اًميرحت هللا اهم رحَّ ٍ ةنهم

اًضرق كولياش نم ضرق تس ي نأ ىلإ وينوطنأ ترطضا ماي األ نكل

كلذ يف كولياش ىأرو . ديدش قيض يف عقو هل اًقيدص هب دعاسي

نم غلبم ضارقإب اًدقع هعم مربأف . وينوطنأ هميرغ نم لا نيل هتصرف

ةدئاف ِضْرف نع لزانتو َّد. دحم ٍلَجَأ دعب نيَّدلا ىَّدؤُي نأ ىلع لا ملا

وينوطنأ ةورثف . ةريبك ةرطاخم ضرقلا كلذ يف ناك نكل . ضرقلا ىلع

اًنامض همدقي ام هيدل نكي ملو ر. ِحاَ بلا اهب جومت ٍ ةراجت في تناك اهلك

ضرقلا ن امض نوكي نأ حرتقاو ، هتبلط انه كولياش دجوف . ضرقلل

اه نظفَّ . هبلق راوج نم ، ضرقتسملا دسج نم هعطقي ، محل نم 1 اًلطر

كلذبو . بيرغلا بلطلا كلذ ىلع قفاوو ، اهب هحزامي ًةباعد وينوطنأ

كولياش عسوب نإف نيَّدلا ءادأ نع رخأتلا لا ح يف هنأ ىلع دقعلا صن

. وينوطنأ دسج نم محللا نم لطر ذخأ

عايض ربخ اهعم ل محت وينوطنأ ىلإ رابخ األ تءاج نيحٍ دعبو

ةمكحملا ىلإ كولياش ىضم نيَّدلا ءادأ رخأت امدنعو . رحبلا يف هنفس

رخأتلا ةصرف عديل يدوهي لا لا ملا ضرق م نكي مل . محللا لطرب بلا طي

يف عدارلا باقعلا و ماقتن اال نم ءيش ِلا زنإ بال عيضت ني دلاَّ ءادأ نع

يتلا هتنهم ة لوازم هيلع قيعي ؛ هقيرط ضرتعا املا طل ٍ ضرقتسم

لا ملا ضرقم نأ اًعِزف اًئجافتم اآلن وينوطنأ كردأ دقل . هسفنل اهراتخا

. هدسج نم ٍ محل لطر لعفلا ب دارأ دقل . هحزامي نكي مل يدوهيلا

ىلإ تلسوت يتلا ايشروب عافدلا ةيماحم ريبسكش )نَّيعو )

، هتيناسنإ ثعبت نأ ًةلواحم ؛ ميظع يق ال خأ غيلب بولسأب كولياش

نكل . ناسن اإل هيخأب ةقفشلا و ةفأرلا و قلخلا نسح راهظإ ىلإ هعفدتو

. مارغ وليك فصن يلا وح يواسي ؛ نزولل ٌرادقم : لْط َّرلا 1
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ُلبَّ عيدبلا هف صوب ريبسكش هل زمر يذلا ؛ ابرلا ب اًعوبطم ناك كولياش

ناك ايشروب عاف د )نكل ) .( ناسن اإل دسج نم محل لطر زمرب (ابرلا

ةناتنلا ب مستي رمأ يه ينوناقلا بلطملا كلذب ةبلاَ طملا نأ ىلع بصني

. ليثم هل قبسي مل ةينيدلا و ةيقُلخلا

اهتعيبط يف هباشت ةل يبنلا ميقلا ب ايشروب ةثاغتسا تناك دقل

َسه فن ريبسكش امبر . ابرلا عوضومل نآرقلا ةجلا عم يف ةيناثلا ةلحرملا

نم هيف ام كردأو نآرقلا يف عوضوملا سرد ةيحرسملا بتاك )وأ )

. يرهوج ٍ هيجوت

نأو ، نيَّدلا ءادأ نع نيِدَملا فلخت ب اهميلستب ايشروب تأدب دقل

مث . ني ِد ملَا دسج نم محل لطر ذخأب كولياشل اآلن حمسي دقعلا

ءاقدصأ نأ هل تركذو . هميرغب ةمحرلا راهظإ كولياش نم تسمتلا

يساس األ غلبملا نم ٍفعض نيرشع رادقم عفد هيلع نوضرعي وينوطنأ

يف رمثت مل كولياشل اهماحرتسا يف ايشروب ةحاصف نكل َض. رقتسم لا

ناك هبلق ف . نيكسملا وينوطنأ دسج نم محللا لطرب ةبلا طملا نع هينث

َّمُث ﴿ : اًمومع دوهيلا بولق ةوسق ةقدب انل ف صي نآرقلا و  رجحلا ك اًيساق

َنِم َّنِإَو ًةَوْسَق ُّدَشَأ ْوَأ ِةَراَجِحْلا َك َيِهَف َكِلَذ ِدْعَب ْنِم ْمُكُبوُلُق ْتَسَ ق

ُءاَمْلا ُهْنِم ُجُرْخَيَف ُقَّقَّشَي اَمَل اَهْنِم َّنِإَو ُراَهْنَأْلا ُهْنِم ُرَّجَفَتَي اَمَل ِةَراَجِحْلا

: ةرقبلا ] ﴾. َنوُلَمْعَت اَّمَع ٍلِفاَغِب ُهَّللا اَمَو ِهَّللا ِةَيْشَخ ْنِم ُطِبْهَي اَمَل اَهْنِم َّنِإ َو
[74

ناكو . ةيناسن اإل ةرطفلل هكاردإ دقفو ، هتيناسنإ كولياش دقف دقل

ةقدب نآرقلا ثدحتيو  ! نونجلا نم ٍبرضب هَّسم دق ناطيش لا نأ ودبي

ُموُقَي اَ مَك اَّلِإ [ نوفرصتي ] َنوُموُقَي اَل اَبِّرلا َنوُلُكْأَي َنيِذَّلا ﴿ : ةلا حلا كلت نع

[275 : ةرقبلا ] ﴾. ... ِّسَمْلا َنِم ُناَطْيَّشلا ُهُطَّبَخَتَي يِذَّلا

كولياش نأ تنلعأف ةيضقلا يف اهمكح ايشروب ةيضاقلا تردصأو

لطر ذخ أل كولياش تعدو . وينوطنأ دسج نم محللا لطر يف قحلا هل
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عشجلا كولياش َّمه ام دنعو . دقعلا صن امك نيدَملا بلق راوج نم محللا

ةيضاقلا ه ترذح وينوطنأ محل عْطَق ىلإ ةداحلا هني ِّ كسب ةمحرلا ميدع

ةقارإب هل حمسي مل هنكل محللا ةعطقب هل حمس دقعلا نأ ةأجف ايشروب

لجرلا اذه مد نم ةدحاو مد ةرطق يدوهيلا كولياش قارأ اذإف . مدلا

.( ةيقدنبلا ةنيدم ةموكح ىلإ لوؤتس اهعيمج هك ال مأ نإف (ينارصنلا

محللا نم طبضلا ب اًدحاو اًلطر عطتقي نأ هل نأ ةيضاقلا هتر كذَّ كلذك

مَكحُيسف طبضلا ب رادقملا عطتقي مل اذإف . ةَّتب لا ناصقن وأ ةدايز بال

. نيِدَملل رخ اآل اهفصن ءاطعإو ةنيدملا ةموكحل هلا ومأ فصن ذخأب هيلع

طورشلا بسحب هني َد ىَّدؤي نأ يضرو ، اًعيرس كولياش رقهقتف

دقف . اًقلطم كلذ هن م لبقت مل ةيضاقلا نكل . هيلع تضرُع تناك يتلا

هناكمإب دعي ملو . اهضَفرو ةرم لوأ هيلع تضرُع امدنع ةصرفلا عاضأ

. ضرعلا كلذ ىلإ عوجرلا

لجرلا فقوم يف وينوطنأ َّ ينارصنلا َ لجرلا ريبسكش عضي )مث )

ةمحرب ءادتق اال مهيلع نأب دوهيلا عمتجم ىلإ ةلا سرب ثعبيل ، ميحرلا

هقح نع لزانتو . كولياش هميرغ ةايح ظفح وينوطنأ سمتلا ف . ىراصنلا

ةينارصنلا ىلإ كولياش ُِّل وحت ِ طرشب نكل . كولياش لا ومأ فصن يف

تناكو هتافو دعب هثاريم هتنبا ثرت نأو ، ابرلا لكأ نع ُّفكي (كلذبو ( )

.( ةينارصنلا ىلإ تلوحتو ينارصنلا اهقيشع عم تَّرف دق كولياش ةنبا

. ةديدجلا طورشلا هذهب كولياش لبقف

لجرلل ةديعسلا ةياهنلا هذه بتك ريبسكش نأ نم مغرلا بو

ةايحلا يف ثادح األ نأ إال ، ةيقدنبلا رجات هتيحرسم يف نيِد َملا

ة يعقاولا ةايحلا يفف . ثادح األ كلت نع اًمامت مويلا ةفلتخم ةيعقاولا

داصتقاب نومكحتي ايندلا نوؤلمي نيذلا هَ لا ثمأو كولياش دجن مويلا

. كرِّشلا له أل ةتيملا داسج األ نم محللا عاطتقا يف نيبئاد ؛ ملا علا

نوُّ زتعي نيذلا فراصملا باحصأ مه مويلا رطخ األ ك ولياش بارضأو
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ذوفنل ا ةعينص يلودلا كنبلا و يلودلا دقنلا قودن صو ، مهتيدوهيب

ملا علا داصتقاب مويلا مكحتت يتلا يبرغلا ملا علا تاموكحو ، يدوهيلا

. ايلعلا ةملكلا اهيف دوهيللو

يحولا نم ةيناثلا ةلحرملا ةسارد يف انعوضوم ىلإ اآلن دوعنو

لعجي نأ راتخا هتمكحب ىلا تع فهللا . ابرلا ميرحتب لزن يذلا ينآرقلا

ىل ص ميركلا هيبن هجوي نأ لبق ؛ نينس عبس ىلإ دتمت ةينمز ةرتف اهل

لا صئتسا ةيلمع نم ةريخ األ ةثلا ثلا ةلحرملا إلعالن ملس و هيلع هللا

اًيراج ل معلا ناك هذه عبسلا نينسلا يفو . نيملسملا عمتجم نم ابرلا

نينئادلا ِّثحل ؛ نيملسملا نيب ينامي واإل يق األخال ب ناجلا ةيوقت يف

. ابرلا رجهو ةدئافلا كرت ىلع

ىلص يبنلا ثدحت ، ابرلا ميرحت لحارم نم ةلحرملا هذه يفو

أرقنسو . ةفلتخملا هعاونأو ابرلا رش نع ةريبك ةضافإب ملسو هيلع هللا

َّة. نسلا يف ابرلا ميرحت سردي يذلا لصفلا يف عوضوملا اذه

داصتق اال نم ابرلا لا صئتسا : ابرل ل ينآرقلا ميرحت لا نم ةثلا ثلا ةلحرملا

يم اإلسال

هيلع هللا ىلص يبنلا اهراتخا يتلا كلت ةميظع ةظحل تناك دقل

، هتافو نم طقف رهشأ ةث ثال لبقو ، عادولا ةجح يف هتبطخ يف ملسو

: نيملسملا عمتجم نم ةيئاهنلا و ةريخ األ ابرلا ةلا زإ يعاسم اهنم قلطُيل

َدْعَب ْمُكاَقْلَأ اَل ي ّلَعَِل يِرْدَأ اَل ي ّنِإَِف ، يِلْوَق اوُعَمْسا ُسا ّنلَا اَه ّيََأ ... » 

ْمُكَل ْنِكَلَو ٌعوُضْوَم اًبِر ّلَُك ّنِإَوَ ... اًدَبَأ ِفِقْوَمْلا اَذَهِب اَذَه يِماَع

اَلَو َنوُمِلْظَت لاَ [ طقف اهومتضرقأ يتلا لا وم [األ ْمُكِلا َوْمَأ ُسوُءُر

ِبِل َ ّطُمْلا ِدْبَع ِنْب ِسا ّبََع اَبِر ّنِإَوَ ، اَبِر اَل ُه ّنََأ ُهّللا ىَضَق . َنوُمَلْظُت
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.1« ... ُه ّلُُك ٌعوُضْوَم

عيرشتلا ضرف وه ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هلعف ام نإ

اًبر نم يق ب ام لمشيل )نارمع   لآ ةروس يف لزن يذلا ابرلا (ميرحتب

لا صئتس اال دهشت تناك ابرلا ميرحت ةيلمع نم ةثلا ثلا ةلحرملا ف . ميدق

. ملسملا عمتجملا نم ابرلل يئاهنلا و لماكلا

، ابرلا تايآ رخآ تلزن عادولا ةبطخ نم نيرهش يلا وح دعبو

دقل . اًلماك نآرقلا لوزن لمتكا كلذبو ، نآرقلا نم لزن ام َ رخآ تناكو

، ريصق تقوب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةافو لبق تاي اآل تلزن

يبنلا اهأدب يتلا ؛ ابرلا ميرحت نم ةثلا ثلا ةلحرملا يف َّيضملا تدكأو

ابرلا نم فلس ام ميرحت تض رفوَ . تافرع يف ملسو هيلع هللا ىلص

تغلأ دقل . نيملسمل ا داصتقا نم ابرلا ةفأش لا صئتسا ىلإ اًيعس ؛ ةوق ب

ًةلا زإ داصتق اال نم ابرل ا ةلا زإ ةيغب ، ةيوبر الت ماع م نم يقب ام لك

يذلا مهلا م سأر طقف اوذخأ ي نأب نيملسملا تر مأ دقل . ةيئاهنو ةلماك

تامدخ بئارضو ، ةريغصلا دئاوفلا تاعفد ىتح تلا ز كلذبو ؛ هوضرقأ

ةرسع لا ح يف ؛ لا ملا سأر نع ىتح وفعي نأ نئادلا َّت ضحو . ضورقلا

ىرخأ ةرم تاي اآل راكنإ دتشاو . هنيَد ءادأ ىلع هتردق مدعو نيِدَمل ا

ةراجتلا و عيبلا إن هلوقب لداجي نم ىلع درلا ب تدازو ، ابرلا يلكآ ىلع

اًيلج اًزييمت ابرلا نم عيبلا زَّيمو ، ةارامملا هذه نآرقلا ىبأف . ابرلا لثم

: ىلا تع لا قف ؛ اًحضاو

ْمُهُرْجَ أ ْمُهَلَف ًةَيِناَلَعَو اًّرِس ِراَهَّنلا َو ِلْيَّللا ِب ْمُهَلا َوْمَأ َنوُقِفْنُي َنيِذَّلا ﴿ 

َنوُلُكْأَي َنيِذَّلا 274 َنوُنَزْحَي ْمُه اَلَو ْمِهْيَلَع ٌفْوَخ اَلَو ْمِهِّبَر َدْنِع

ِّسَمْلا َنِم ُناَطْيَّشلا ُهُطَّبَخَتَي يِذَّلا ُموُقَي اَمَك اَّلِإ َنوُموُقَي اَل اَبِّرلا

اَبِّرلا َمَّرَحَو َعْيَبْلا ُهَّللا َّلَحَأَو اَبِّرلا ُلْثِم ُعْيَبْلا اَمَّنِإ اوُلا َق ْمُهَّنَأِب َكِلَذ

( دمحم ةايح باتك نم ةيزيلكن باإل صنلا سبتقا (فلؤملا نأ إال ؛ ماشه نبا ةريس ةيبرعلا ب )ردصملا ) 1

قوراف ليعامسإ ةمجرتب لكيه نيسح دمحمل
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نم هانتجا ام هل ] َفَلَس اَم ُهَلَف ىَهَتْناَف ِهِّبَر ْنِم ٌةَظِعْوَم ُهَءاَج ْنَمَف

َكِئَلوُأَف َداَع ْنَمَو [ هبساحي [فهللا ِهَّللا ىَلِ إ ُهُرْمَأَو [ اًفلا س ابرلا

اَبِّرلا ُهَّللا ُقَحْمَي [ اوركذاو ]275 َنوُدِلا َخ اَهيِف ْمُه ِراَّنلا ُباَحْصَأ

[فال ٍميِثَأ ٍراَّفَك َّلُك ُّبِحُي اَل ُهَّللا َو ِتاَقَدَّصلا يِبْرُيَو [ ةيوبرلا حابر [األ

276 [ تاي اآل هذه مكتءاج نأ دعب ابرلا ب لمعلا يف اورمتستو اوُّرصت

َةاَكَّزلا اُوَتآَو َةاَلَّصلا اوُماَقَأَو ِتاَحِلا َّصلا اوُلِمَعَو اوُنَمآ َنيِذَّلا َّنِإ

اَي 277 َنوُنَزْحَي ْمُه اَلَو ْمِهْيَلَع ٌفْوَخ اَلَو ْمِهِّبَر َدْنِع ْمُهُرْجَأ ْمُهَل

سانلا نيِدي امم ] اَبِّرلا َنِم َيِقَب اَم اوُرَذَو َهَّللا اوُقَّتا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ

يقب ام اوُرَذَت مل نإف ] اوُلَع ْفَت ْمَل ْنِإَف 278 َنيِنِمْؤُم ْمُتْنُك ْنِإ [ هب مكل

ريخ األ راذن اإل وهو ] ِهِلوُسَرَو ِهَّللا َنِم ٍبْرَحِب اوُنَذْأَف [ ابرلا نم مكل

ْمُتْبُت ْنِإَو [ ملظلا و رْوَجلا ب نولَماعي نيذلا نينيِدَملا ريرحتل برحلا ب

اهومتضرقأ متنك ي تلا ] ْمُكِلا َوْمَأ ُسوُءُر ْمُكَلَف [ ابرلا مت كرت نإف ]

[ ةدئافلا نم ةريغص ٍ ةبسن ةفاضإ بال مكلا ومأ سوؤر طقف مكلو ؛ ابرلا ب

يتلا مكلا ومأ سوؤر طقف مكذخأب [ف َنوُمَلْظُت اَلَو َنوُمِلْظَت اَل
تناك يتلا دئاوفلا مككرتبو ، نيِدَملا نومِلظَت ال مكنإف اهومتضرقأ

[ نيِدَملا يأ ] ٍةَرْسُع وُذ َناَك ْنِإَو 279 [ ملظ مكبيصي نل هنإف مكل

ْنِإ ْم ُكَل ٌرْيَخ [ نيَّدلا نم هئافعإب ] اوُقَّدَصَت ْنَأَو ٍةَرَسْيَم ىَلِإ ٌةَرِظَنَف

ُّلُك ىَّفَوُت َّمُث ِهَّللا ىَلِإ ِهيِف َنوُعَجْرُت اًمْوَي اوُقَّتاَو 280 َنوُمَلْعَت ْمُتْنُك

[281274 : ةرقبلا ] ﴾. َنوُمَلْظُي اَل ْمُهَو ْتَبَسَك اَم ٍسْفَن

؛ ابرلا ةلا زإ ىلا عت هللا اه ب صخ يتلا ةغلا بلا ةيمه األ ىلع ةل ال دلا و

هيف ناكو . ينآرقلا يحولا نم لزن ام ُ رخآ ، اًفنآ انركذ امك ، اهنأ نم رهظت

يتلا ت ارابعلا دشأ نم نيِباَرُملا ىلع هلوسرو هللا نم برحلا الن عإ

. نيمث اآل ىلع ً ةوسق نآرقلا اهمدختسا

. اًمتح نينمؤملا نمضتي هلوسرو هللا نم برحلا الن عإ نأ دب وال

برحلا نش يف قحلا مهل راص نيمولظملا نأ ينعي نيمضتلا اذهو
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اونشي نأ نينمؤملا ىلع نأ ينعيو ؛ ابرلا ب عقاولا ملظلا نم ررحتلل اًيعس

هلهأ دجنتسي ميلقإ يأ نمو عمتجم يأ نم ابرلا ثاثتج ال برحلا

.1 ملظلا كلذ نم مهجارخ إل نومولظملا

لضف دمحم د. خيشلا ، هاركذ هللا بيط يذاتسأ ناك دقل و

رُم األ وه ... :» لا قف ؛ ةوقلا مادختسا ةلا ح شقان ، يراصن األ نمحرلا

. ...« الل غتس اال ىلع ءاضقلل ، ةرها قلا ةطلسلا ب ، ةلعاف تاءارجإ عابتاب

اوُحِلْصَأَف اوُلَتَتْقا َنيِنِمْؤُمْلا َنِم ِناَتَفِئاَط ْنِإَو ﴿ : ةيلا تلا ةي اآل َ سبتقاو

يِغْبَت يِتَّلا [ مك ُ عيمج ] اوُلِتاَقَف ىَرْخُأْلا ىَلَع اَمُهاَدْحِإ ْتَغَب نِإَفْ اَمُهَنْيَب

اوُطِسْقَأَو ِلْدَعْلا ِب اَمُهَنْيَب اوُحِلْصَأَف ْتَءاَف ْنِإَف ِهَّللا ِرْمَأ ىَلِإ َءيِفَت ىَّتَح

هلمحت اميف ةي اآل حرشي ىضمو .[9 : تار حلاُُج ] ﴾ َنيِطِسْقُمْلا ُّبِحُي َهَّللا َّنِإ

اذإ هنأ وه اًّماع ًأ دبم انيطعت اًضيأ ةي واآل ... :» لا قف ؛ ماع ًىنعم نم

ناك ، اهيلع يغبلا و ىرخأ ة عامج الل غتسا نيملسملا نم ةعامج تلواح

ىلإ صُلَخ مث .« ةوقلا ب نيغابلا عمقت نأ ةيم اإلسال ةلودلا ىلع اًمازل

ءاينغ األ يغبي ثيح ، ليئضلا و هنم شحافلا ؛ ابرلا ميرحت نإ » : لوقلا

بل طتت يتلا نآرقلا تاعيرشت نم ءز ج وه ، مهنولغتسيو ءارقفلا [ىلع

؛ يراصن األ نمحرلا لضف : ةيزيلكن باإل ردصملا ] . ...« [ هثاثتج ال ةوقلا مادختسا
، يشتارك ، ةيم اإلسال تاثعبلل يملا علا داحت اال .( ملسملا عمتجملل ةينآرقلا ةينبلا و ئدابملا )

ص372] ج2 .1973

ابرلا نأش يف يحولا نم لزن ام رخآ نإ : لوقن ثحبملا اذه ماتخ يفو

لح ا رملا يف اهلك تاي اآل تغبص يتلا نيملسملا ميلعت ةيلمع لمكي ناك

ىلع رارصُ «اإل : لا قف ؛ ابرلا ب نيلماعتملا ىلع برحلا ةيآ ريسفت هوجو دحأ يف يزارلا نيدلا رخف كلذ ركذ 1

ىلإ ؛ سبحلا و ريز عتلا نم هللا مكح هيف ىرجأو ، هيلع ضب ُق ، هيلع مام اإل د قَو ٍ صخش نم ناك نإ : ابرلا لمع

امكو ، ةيغابلا ةئفلا براحي امك مام اإل هبراح ، ةكوشو ٌ ركسع هل نوكي نمم عقو نإو . ةبوتلا هنم رهظت نأ

ام مهب لعف ُي هنإف ، ىتوملا نفد كرتو ، ناذ األ كرت ىلع اوعمتجا ول موقلا اذكو ؛ ةاكزلا يعنام ركب وبأ (براح

حيتافم ريسفت : ردصملا ] .« هقنع تبِرُض ال إو بات نإف ؛ باتتس ُي ابرلا ب لماع نم :) سابع نب ا لا قو . هانركذ

[ يزارلل بيغلا
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نم ةقَد َّ صلا ةقراف ةروصب ىلا )ع ) ت هللا زَّيم يحولا رخآ يفف . ةقباسلا

يك ال هتس اال َ قافن اإل سيل اًعبط قافن واإل .( ابرلا نم قافن اإل و ، (ابرلا ( ) ( )

. اه وحنو فرتلا رهاظم ىلع قافن اإل وال ، فِرسملا

ةلَجع يف رودت مهلا ومأ نإف ، مهتاورث سانلا قفني امدنع ف

امدنع ْنكل . هيف ٍدرف يأ اهب عفتني وأ ، اهب عفتني هلك عمتجملا و . داصتق اال

، ةيوبرلا الت ماع ملا يف ثدحي ام وهو ، قاوس األ نع قافن اإل يوزني

داصتق اال نوكي امدنعف اذكهو . عمتجملا يف ٌةلق إال هب عفتني نلف

ةعبار يف سمشلا حوضوك انل اًحضاو نوكي نأ دب فال ابرلا ىلع اًزكترم

ءارقف نولظيس ءارقفلا نأو ، اًمئاد ءاينغأ نوَقبيس ءاينغ األ نأ راهنلا

مهانغ ديزيس ءاينغ فاأل . كلذ نم أوسأ رم األ نأ قحلا و . رهدلا دبأ

ةف َوْص (اهنإ . نينسلا ِّرَك ىلع ءارقفلا دنع رقفلا مظاعتيسو ، را رمتساب

هدهشي ام ةقدب وه اذهو . يعامتجا ماظن يأ رايهنا نمضت ةز )هاج

. مويلا نم ةنس ةئم ىلع ديزي ام ذنم ملا علا

عم لماعتت يتلا نآرقلا تايآ نم ةريخ األ ةلحرملا تناك اذكهو

: ةيلا تلا ر وم األ ققحت ابرلا

. هنم ميدقلا هيف امب اًديدش اًعطاق اًميرحت ابرلا ميرحت 

. نيملسملا عمتجم من ابرلا لا صئتس ال برحلا الن عإب نذ اإل 

. رسعملل نيَّدلا نع لزانتلا 

. نيملسمل ل نآرقلا ميلعت ةيلمع رارمتسا 

ابرلا ةياهنو ، يدهملا مام واإل الم، سلا هيل ع ىسيع يبنلا

هب ربخأ امب انغِلبت يهف ، عوضوملا يف اًدج ةمهم ةرقفلا هذه نإ
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يدا صتق اال ملا علا رايهنا نم بيغلا نم ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثيداحأو . ابرلا ىلع زكتر ملا يلا مسأرلا

يف مهمئازع يوقتو نينمؤملل جرفلا رئاشب اهتايط يف لمحت هذه

. ابرلا ةبراحم

دوقنلا رايهناب اًلوأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ربخأ دقل

يف ةينورتكلإ دوقنو ، ةيكيتس بال دوقنو ، ةيقرو دوقن نم )ةعنطصملا )

: يت اآل ثيدحلا

هيلع هللا ىل ص ِهَّللا َلوُسَر ُتْعِمَس : لا ق بِرَكيِدْعَم نب مادْقِملا نع 

يأ ] ُراَنيِّدلا ِإالَّ ِهيِف ُعَفْنَي َال ٌناَمَز ِساَّنلا ىَلَع َّنَيِتْأَيَل » : ُلوُقَي ملس و

[ دمحأ ] .1«[ ةيضفلا دوقنلا يأ ] ُمَهْرِّدلا َو [ ةيبهذلا دوقنلا

ىلإ هدو يق وهف ؛ هرمديو داصتق اال دسفي نأ ابرلا ةعيبط نم نإ

ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هلا ق ام ةقدب اذهو . عمتجملا يف رقفلا رشن

َّ ملسو هيلع هللا ىلص ي ِبَّنلا َّنَأ هنع هللا يض ر ٍدوُعْسَم ِنْب ا ِنَع 

، لا وم األ يف صقن ] ٍّلُق ىَلِإ ُريِصَت ُهَتَبِقاَع َّنِإَف َرُثَك ْنِإَو اَبِّرلا » : َلا َق
2 [ هَجام نباو دمحأ ] .«[ عِقْدُم ديدش رقفو

نيذلا ؛ ملا علا ءاحنأ يف رشبلا ريهامجل اآلن ثدحي ام اذهو

. ابرلا ىلع ةزكترم ةيداصتقا ةمظنأ لظ يف مهتشيعم يف نوعسي

نِذؤي سانلا ةما ع يديأ يف لا ملا ةرفو ىلإ يضفيس يذلا رييغتلا و

ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هب ربخأ ام اذهو . يوبرلا ماظنلا رايهنا ب

ىل ص يبنلا نع يوري لا ق هنع هللا يض ر يِّ ِرْدُخْلا ٍديِعَس ي ِبَأ ْنَع 

ِهْيَلِإ يُء ِجَيَف ... :» يدهملا هيف ركذي ثيدح يف ملس و هيلع هللا

اَم ِهِبْوَث ِفي ُهَل ي ِثْحَيَف ي. ِنِطْعَأ ي ِنِطْعَأ يُّ ِدْهَم اَي : ُلوُقَيَف ٌلُجَر

. فيعض ثيدح : لا قف طوؤانر األ بيعش دمحأ دنسم تاعبط ىدحإ يف ثيدحلا اذه ىلع )قلع ) 1

. دانس اإل حيحص ثيدح :( بيهرتلا و بيغرتلا حيحص يف ينابل األ هن ع لا ق (دقو . دمح أل ظ فللا 2
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[ يذمرتلا ] .1« ُهَلِمْحَي ْنَأ َعاَطَتْسا

هيلع هللا ىل ص ِهَّل لا َلوُسَر َّنَأ هنع هللا يض ر َةَرْيَرُه ىِبَأ ْنَع 

ىَّتَح ؛ َضيِفَيَو ُلا َمْلا َرُثْكَي ىَّتَح ُةَعاَّسلا ُموُقَت «َال : َلا َق ملس و

[ ملسم ] . ...« ُهْنِم اَهُلَبْقَي اًدَحَأ ُدِجَي َفَال ِهِلا َم ِةاَكَزِب ُلُجَّرلا َجُرْخَي

ىل ص ِهَّللا ُلوُسَر َلا َق : لَا َق هنع هلا يض ر ِهَّللا ِدْبَع ِنْب ِرِباَج ْنَع 

َوَال َلا َمْلا ُمِسْقَي ٌةَفيِلَخ ِناَمَّزلا ِرِخآ ِفي ُنوُكَي » : ملس و هيلع هللا

ي ِثْحَي ٌةَفيِلَخ ي ِتَّمُأ ِرِخآ ِفي ُنوُكَي » : ىرخأ ةياور يفو .« ُهُّدُعَي

[ ملسم ] .« اًدَدَع ُهُّدُعَي َال اًيْثَح َلا َمْلا

هللا ىل ص ِهَّللا ُلوُسَر َلا َق : َلا َق هنع هللا يض ر َةَرْيَرُه يِ بَأ نع 

ُنْبا ُمُكيِف َلِزْنَي ْنَأ َّنَكِشوُيَل ، ِهِدَيِب ي ِسْفَن ي ِذَّلا «َو : ملس و هيلع

َةَيْزِجْلا َعَضَيَو ، َريِزْنِخْلا َلُتْقَيَو ، َبيِلَّصلا َرِسْكَيَف ، اً لْدَع اًمَكَح َمَيْرَم

الم]؛ سلا هيلع ىسيع عوجرب نايهتنت َّة ينارصن لا و َّة يدوهي لا [ف

ُةَدِحاَوْلا ُةَدْجَّسلا َنوُكَت ىَّتَح ، ٌدَحَأ ُهَلَبْقَي َال ىَّتَح ُلا َمْلا ُ ضيِفَيَو

اذل هيلع قفتم ثيدحلا ] [ ملسمو يراخبلا ] .« اَهيِف اَمَو اَيْنُّدلا َنِم اًرْيَخ
[ ةَّحِّصلا تاجرد ىلعأ يف وهف

هللا ىل ص ِهَّللا ُلوُسَر َلا َق : َلا َق ُهَّنَأ هنع هللا يض ر َةَرْيَرُه ي ِبَأ ْنَع 

َّن َرِسْكَيَلَف ؛ اً لِد اَع اًمَكَح َمَيْرَم ُنْبا َّنَلِزْنَيَل ِهَّللا «َو : ملس و هيلع

الُصَ ِقْلا َّنَ كَرْتُتَلَو ؛ َةَيْزِجْلا َّنَعَضَيَلَو ، َريِزْنِخْلا َّنَلُتْقَيَلَو ، َبيِلَّصلا

َّنَبَهْذَتَلَو ،[ اهيلع ةاكزلا ذخؤت [ال اَهْيَلَع ىَعْسُي َفَال [ لب اإل نم ةَّباَّشلا ]

ٌدَحَأ ُهُلَبْقَي َفَال ِلا َمْلا ىَلِإ َّنَوُعْد يَلََو ، ُدُساَحَّتلا َو ُضُغاَبَّتلا َو ُءاَنْحَّشلا
[ ملسم ] .«[ هيلإ دحأب ةجاح فال اهنيح هضيفو لا ملا ةرثكل ]

هيلع ىسيع يبنلا لوزن اًعيرس هعب تيس يدهملا مام اإل روهظو

ءاضقلا لا جدلا حيسملا لواحي امدنع كلذ نوكيسو الم. سلا و الة صلا

.( يذمر تلا ننس فيعضو حيحص يف ينابل األ (هنَّسح 1
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ضر األ ىلإ هديعيو الن سلا هيل ع ىسيع يبنلا هللا لسريف ، يدهملا ىلع

جوجأمو جوجأي الق طإ اًعيرس هعبتيس لا جدلا تومو . لا جدلا لتقيل

. ىلا عت هللا رمأب اًعيمج نولتقُي مث .( مهنم ةريخ األ ةجوملا )

 لا دلاَّجَّ و ابرلا نيب عمجت ةطبار نع سابع نبا ثدحت دقلو

يبنلا نم كلذب ملع هنأ دب فال هسفن ءاقل ِت نم كلذب موقي نل اًعبطو

ُ لوأ لا َّ جدلا » : لا ق هنع هللا يض ر سابع نبا نع ، ملسو هيلع هللا ىلص

اب رلاِّ او َكُل أَو ... : هجورخ ةيآ نوكتو ... دوهيلا نم ا فلًأ نوعبس هعبتي نم
[ لا َّمعلا زنك ] . ...«

الم، سلا هيل ع ىسيع يبنلا دي ىلع لا جدلا لتق نأ ودبي اذكهو

تيِنُب يذلا ساس األ مطحيس جوجأمو جوجأي ىلع ىلا تع هللا ءاضقو

ةهجاومو . ملا علا ىلع ةنميهملا ةيداحل اإل ةيبرغلا مويلا ةراضح هيلع

امهيل ع ىسيع يبن لا و يدهملا مام اإل ِقَبل نم ةنميهملا ةراضحلا كلت

رايهنا دهشيس ، ابرلا يف ةلثمتملا رشلا ةيروطاربمإ رايهناو الم، سلا

ام لك ىلع اإلسالم راصتنا دهشيسو برغلا ه أشنأ يذلا يملا علا ماظنلا

!. ملعأ وهللا . هيف ابرلا ةياهن روصتن يذلا قايسلا وه اذهو . هاوس

هعبتيس ؛ لا جدلا و ج وجأمو جوجأي هيف يذلا ؛ رورشلا نمز نإ

مث ، ملا علا مكحو الم سلا هيلع ىسيع يبنلا لوزنب اإلسالم راصتنا اًعبط

هجاويو ، رورشلا نمز يف شيعيس ومن . ملا علا ةياهن ؛ ةمايقلا موي يتأي

هناميإ ىلع يقب نم ىلعو . ةنجلا لخدي نم طقف ٌ ليلق ، ابرلا يدحت

، ةبهرلا و فوخلا نم ءيشب يلا تلا ثيدحلا أرقي نأ ابرلا رطخب هنيقيو

: هيمارم ىلإ هابتن واال

هيلع هللا ىل ص ِهَّللا ُلوُس َر َلا َق : َلا َق هن هللاع يض ر ٍديِعَس ىِبَأ ْنَع 

ِفي ُرْيَخْلا َو َكْيَدْعَسَو َكْيَّبَل : ُلوُقَيَف . ُمَدآ اَي : ُهَّللا ُلوُقَي » : ملس و

: َلا َق ؟ ِراَّنلا ُثْعَب اَمَو : َلا َق . ِراَّنلا َثْعَب ْجِرْخَأ : ُلوُقَي » : َلا َق .« َكْيَدَي

، ُريِغَّصلا ُبيِشَي َنيِح َكاَذَف . َنيِعْسِتَو ًةَعْسِتَو ٍةَئاِمَعْسِت ٍفْلَأ ِّلُك ْنِم
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ىَرْكَسِب ْمُه اَمَو ىَرْكَس َساَّنلا ىَرَتَو ، اَهَلْمَح ٍلْمَح ِتاَذ ُّلُك ُعَضَتَو

[ ةباحصلا ىلع ] ْمِهْيَلَع َكِلَذ َّدَتْشاَف .« ٌديِدَش ِهَّللا َباَذَع َّنِكَلَو

َجوُجْأَي ْنِم َّنِإَف ، اوُرِشْبَأ » : َلا َق ؟. ُلُجَّرلا اَنُّيَأ ِهَّللا ُلوُسَر اَي : اوُلا َقَف

ي ِّنِإ ِهِدَي ِفي ي ِسْفَن ىِذَّلا َو  َقاَل َّمُث  ٌلُجَر ْمُكْنِمَو ٌفْلَأ َجوُجْأَمَو

اَنْدِمَحَف : َلا َق .« ِةَّنَجْلا ِلْهَأ َثُلُث [ نوملسملا اهيأ ] اوُنوُكَت ْنَأ ُع َمْطَ أل

اوُنوُكَت ْنَأ ُعَمْطَ أل ي ِّنِإ ِهِدَي ِفي ي ِسْفَن ي ِذَّلا «َو : َلا َق َّمُث ، اَنْرَّبَكَو َهَّللا

ريغ نم ] ِمَمُ األ ِفي [ نوملسملا اهيأ ] ْمُكَلَثَم َّنِإ ، ِةَّنَجْلا ِلْهَأ َرْطَش
1 ِةَمْقَّرلا ِوَأ ِدَوْسَ األ ِ رْوَّثلا ِدْلِج ِفي ِءاَضْيَبْلا ِةَرَعَّشلا ِلَثَمَك [ نيملسملا

[ يراخبلا ] .« ِراَمِحْلا ِعاَرِذ ِفي

* * *

امهو ؛ دضعلا نطابب رث األ : سرفلا و رامحلا يف يه وأ . ٍلِخاَد ْنِم ِةَّباَّدلا عارذ في ُةَئِتاَّنلا ُةَنَهلا : ُةَمْقَّرلا 1

ف ؛ ناتمقر
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: عبارلا لصفلا

ةَّنُّسلا يف اب رلاِّ ميرحت

يوبنلا ثيدحلا يف ابرلا يف ةديدشلا تاملكلا

رطخلا نم ريذحتلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ددش دقل

ىلإ نيملسملا و سانلا هبنيل تارابعلا ىسقأب ابرلا يف نماكلا ريبكلا

: ملس و هيلع هللا ىل ص لا ق دقف رشِّه. و هرطخ ةماسج

هللا ىلص ِهَّللا ُلوُسَر َلا َق : َلا َق هنع هللا يض ر َةَرْيَ رُه يِبَأ ْنَع 

.2« ُهَّمُأ ُلُجَّرلا َحِكْنَي ْنَأ اَهُرَسْ يَأ 1 اًبوُح َنوُعْبَس اَبِّرلا » ملسو هيلع
[ يقهيبلا و هجام نبا ]

اوغص ُي نأ نم اً لدبو ؛ ابرلا ب مهتاورث اوعمج اًسانأ فِ رع أل ينإ )

ه). نم مهؤايتسا دتشي ، ثيدحلا اذهل ةبهرو ةيشخب مهبولقب

ىل هللاص ُلوُسَر َلا َق : َلا َق ، هنع هللا يض ر َةَلَظْنَح ِنْب هللا ِدْبَع ْنَع 

ٍةَّتِس ْنِم ُّدَشَأ ، ُمَلْعَي َوُهَو ، ُلُجَّرلا ُهُلُكْأَي اًبِر ُمَهْرِد » : ملس و هيلع هللا

[ دمحأ ] .3« ًةَيْنَز َنيِثَ ال َثَو

يف دازو ؛ هنع هللا يض ر سابع نب هللا دبع نع يقهيبلا هاورو

نم همحل تبن نمو » : ملس و هيلع هللا ىل ص يبنلا لوق نم هرخآ

.4« هب ىلوأ رانلا ف ُسْحٍت

ْمُهَلا َوْمَأ أَت اَلَو ِبِّيَّطلا ِب َثيِبَخْلا اوُلَّدَبَتَت اَلَو ْمُهَلا َوْمَأ ىَماَتَيْلا اوُتآَو ﴿ : ىلا عت لا ق  مث اإل نم اًبرض نوعبس : يأ 1

.[2 : ءاسنلا ] ﴾ اًريِبَك اًبوُح َناَك ُهَّنِإ ْمُكِلا َوْمَأ ىَلِإ

.( هجام نبا ننس حيحص يف ينابل األ (هحَّحص . حيحص ثيدح 2

.( ةحيحصلا ثيداح األ ةلسلس يف ينابل األ (هحَّحص . حيحص ثيدح 3

يف رخآ ثيدح يف ءاج اهانعم نكل ؛ ريغصلا عماجلا فيعضو حيحص يف ينابل األ اهفعض ةدايزلا )هذه ) 4

هيلع مكحو « هب ىلوأ رانلا ُسْحٍت؛ ىلع َنَبَتا مدوٌ ٌ محل ةنجلا لخدي «ال : ظفلب بيهرتلا و بي غرتلا )حيحص )
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هيلع هللا ىل ص ِهَّللا ُلوُسَر َلا َق : َلا َق هنع هللا يض ر َةَرْيَرُه ي ِبَأ ْنَع 

... ِةَعِباَّسلا ِءاَمَّسلا ىَلِإ اَنْيَهَتْنا اَّمَل ِبي َي ِرْسُأ َةَلْيَل ُتْيَأَر » : ملس و

ِجِراَخ ْنِم ىَرُت ُتاَّيَحْلا اَهيِف ِتوُيُبْلا َك ْمُهُنوُطُب ٍمْوَق ىَلَع ُتْيَتَأَف

.1« ... اَبِّرلا ُةَلَكَأ الِءَ ُؤَه : َلا َق ؟ ُليِرْبِج اَي الِءَ ُؤَه ْنَم : ُتْلُق . ْمِهِنوُطُب
[ دمحأ ]

هللا ىل ص هللا لوسر لا ق : لا ق هنع هللا يض ر ةريره يبأ نع 

مهقيذي وال ةنجلا مهلخدي ال نأ هللا ىلع قحٌّ ٌ ةعبرأ » : ملس و هيلع

قحٍّ، ريغب ميتيلا لا م ُل كآِو ، اب رلاِّ ُل كآِو ، رمخلا ُمْدِمُن : اهميعن

[ مكاحلل كَردتسملا ] .2« هي دلَا ول ُّ قاعلا و

ىل ص ِهَّللا ُلوُسَر لا ق : َلا َق هنع هللا يض ر ٍبَدْنُج ُنْب ُةَرُمَس نع 

اَمُهَّنِإَو ي، ِناَثَعَتْبا اَمُهَ ّنِإَو ، ِنا َيِتآ 3 َةَلْيَّللا َي ِناَتَأ ُهَّنِإ » : ملس و هيلع هللا

، ِمَّدلا ِلْثِم َرَمْحَأ ٍرَهَن ىَلَع اَنْيَتَأَف اَنْقَلَطْ ناَف َلا َق . .. . ْقِلَطْنا ِلي َقاَال

ْدَق ٌلُجَر ِرَهَّنلا ِّطَش ىَلَع اَذِإَو ، ُحَبْسَي ٌحِباَس ٌلُجَر ِرَهَّنلا ِفي اَذِإَو

َّمُث ، ُحَبْسَي اَم ُحَبْسَي ُحِباَّسلا َكِلَذ اَذِإَو ، ًةَريِثَك ًةَراَجِح ُهَدْنِع َعَمَج

ُهُمِقْلُيَف ُهاَف ُهَل ُرَغْفَيَف َةَراَجِحْلا ُهَدْنِع َعَمَج ْدَق ي ِذَ ّلا َكِلَذ ي ِتْأَي

ُهاَف ُهَل َرَغَف ِهْيَلِإ َعَجَر اَمَ ّلُك ، ِهْيَلِإ ُعِ جْرَي َّمُث ، ُحَبْسَي ُقِلَطْنَيَف اًرَجَح

ِلي: َقاَال  : َلا َق  ؟ ِناَذَه اَم : اَمُهَل ُتْ لُق  : َلا َق – اًرَجَح ُهَمَقْلَأَف

ِةَلْيَّللا ُذْنُم ُتْيَأَر ْدَق ي ِّنِإَف : اَمُهَل ُتْلُق  : َلا َق  . ... ْقِلَطْنا ِقِلَ طْنا

. هريغل حيحص هنأب ينابل األ

.( ريغصلا عماجلا فيعضو حيحص يف ينابل األ (هفَّعض . فيعض ثيدح 1

ثيدحلا يف ءاج ام هنم ريخو .( بيهرتلا و بيغرتلا فيعض يف ينابل األ كلذ (ركذ . اًدج فيعض ثيدح 2

َقوقع : َءاش ةّنجلا ِباوبأ ِّيأ نم َلخد ، رئابكلا َبنتْجاو ، َسمخلا ا ىلص نم هنإ ، اوُرشبأ ، اوُرشبأ » : حيحصلا

َلكأو ، ِفحَّزلا نم َرارفلا و ، ِميتيلا َلا م َلكأو ، تانَصحملا َفْذَقو ، سفَّنلا َلتقو بهللا، َكرشلا و ، نيدلا ولا

» : رخآ لا حيحصلا ثيدحلا يفو .[3451 مقر ثيدح ؛ ينابل لأل ة حيحصلا ثيداح األ ةلسلس نم ] « ابرلا

مرح يتلا سفنلا لتقو شلاُّحُّ، و بهللا، كر شلاِّ : لا ق ؟ يه ام هللا، لوسر اي : ليق . تاقبوملا عبسلا اوبنتجا

« تانمؤملا الت فاغلا تانصحملا فذقو ، فحزلا موي يلوتلا و ، ميتيلا لا م لكأو ، ابرلا لكأو ، قحلا ب إال هللا

.[ ينابل لأل يئاسنلا حيحصو دواد يبأ حيحص نم ]

الم. سلا و الة صلا هيلع يبنلا اهآر ايؤر يف 3
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.... : َكُرِبْخُنَس اَّنِإ اَمَأ ِلي: َقاَال  : َلا َق  ؟ ُتْيَأَر ىِذَّلا اَذَه اَمَف ، اًبَجَع

ُهَّنِإَف ، َرَجَحْلا ُمَقْلُيَو ِرَهَّنلا ِفي ُحَبْسَي ِهْيَلَع َتْيَتَأ ي ِذَّلا ُلُجَّرلا اَّمَأَو

[ يراخبلا ] .1« .... اَبِّرلا ُلِ كآ

يف ةيرصم ةربقم يف تعقو ٍ ةثداحب ثيدحلا اذه ينرِّ كذيو

ديمحلا دبع فوفكملا خيشلا اهاور ؛ يضاملا نرقلا تاينيعبس (رخاوأ

ةموكحلا هتِكسُت نأ لبق ةماعلا هبطخ نم ةدحاو يف (؛ ِكْشك2)

: ةصقلا مكيلإو .( ةيرصملا

حتفي ًةراتو ، ًةرات اًروبق رفحي يرصم روبق را فحَّ كلا نه ناك

نفد يف فورعم رمأ اذهو ؛ ىتوملا نيماثج اهيف لعجي ؛ بيدارس

لَفقُي مث ، تيملا نامثج لَخدُي ثيح . رباقملا نم ريثك يف ىتوملا

. رخآ نامثج لا خدإ نيح ىلإ بادرِّسلا

ماي األ دحأ يف تثدح ًةثداح كش ِك ديمحلا دبع خيشلا )يوريو )

اهريضحتو بيدارسلا حتف نم ؛ هموي لمع يف روبقلا رافح ناك امنيب

ناكف مويلا كلذ يف ريستس ةزانج كانه تناكو د. يدج نامثج لا خد إل

باب حتف امدنع عزفو لفجأ هنكل . نفدلل بسانم بادرس ريضحت هيلع

بادرسلا باب قلغأف . بادرسلا يف ةميظع ىعفأب ئجوفو بادرسلا

، هشأج ةطابر داعتسا ؛ نيح دعبو !. اًروعذم اًفئاخ َّرفو ، لَجَع ى لع

: لوقي ةيزيلكن باإل صنلا ف الف؛ تخ اال ضعب ثيدحلا اذه فلؤملا هنم ىقتسا يذلا ةيزيلكن باإل صنلا يف 1

هدي يف فقاو رخآ ٌلُجَر ِرَهَّنلا ِّطَش ىَلَع اَذِإَو ، فقاو ٌلُجَر ِرَهَّنلا يِف اَذِإَو ، ِمَّدلا ِلْثِم مْحَأ ٍرَهَن ىَل َع اَنْيَتَأَف ... »

ىلإ هُّدريف همف يف رجحب هيمري رخ اآل نكل ، هنم جورخلا لواحي رهنلا طسو يف يذلا لجرلا اَذِإَو ، ةراجح

يف انهف فل تخم انه ىنعملا [و . ...« هناكم ىلإ هَّدريل همف يف رجحب هامر جورخلا لواح اَمَّلُك ، ناك ثيح

لص األ يف امأ . رهنلا ىلإ ةراجحلا بحاص هُّدريف ، مدلا رهن نم جورخلا ديري ابرلا لكآ : ةيزيلكن اإل ةمجرتلا

مقتليل هتفض ىلإ رخآو نيح نيب يتأيو مدلا رهن يف حبسي وهف ؛ جورخلا بلطي ال ابرلا لكآ : يراخبلا دنع

؛ ةيزيلكن اإل ىلإ يراخبلا حيحص مجرت نمم أطخ كلذ لعلف ؛ حبسيف دوعيو ةراجحلا بحاص نم )رجحلا ) [

.( حبصلا صالة دعب ايؤرلا ريبعت : باب ؛ يراخبلا حيحص نم وه نتملا يف تَبثملا صنلا (و . ملعأ ىلا عت وهللا

. ةرشاعلا نود وهو نآرقلا ظفحو ، رصمب دلو . هَّوفم بيطخو ةيعاد :(19961933) كشك ديمحلا دبع 2

. دجاس وهو ) ةرشع ةيناثلا يف ناك ذإ ةباطخلا هل تحنس
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اًفئاخ َّرفو ، ةميظع ىعفأ اًضيأ هيف ىأرف ، رخآ اًبادرس حتفي بهذو

، هموي توُق بسكيل هلمع زجني نأ هيلع ناك نكل . ىرخأ ةرم اًروعذم

ال ناكف ، نفدلل اًبادرس رِّضحيو هرمأ رَّبدتيل ريصق تقو إال هل َّقبتي ملو

يف اهسفن ىعف األ دجو امدنعو . اًثلا ث اًبادرس حتفي ف دوعي نأ نم هل دب

ىلإ ثدحتف . اًقَنَح هُرعذ لَّوحتو ، هادم هُظيغ غلب ثلا ثلا بادرسلا

اهنأكو ىعف األ تدبو . تيملا نفدب هل حمست نأ اهنم بلطو ىعف األ

ةظحللا يف ؛ كلذ دعب نكل . اهروف نم بادرسلا ترداغف هتاملك تمهف

نم ىعف األ ترهظ ، قَلغُي نأ بادرسلا كشو أو نفدلا اهيف ىهتنا يتلا

عمو . قبطني داكي هباب ناك امنيب بادرسلا لخاد ىلإ تعفدناو ديدج

ةميظعلا ىعف األ يَّكف توص روبقلا رافح عمس ؛ بادرسلا باب القه غإ

. تيملا لجرلا ماظع قحست

رظنمل ا كلذل ٍريسفت دوجو نم ٍةقث ىلع روبقلا رافح ناك دقل

؛ هشاعمو هتايح يف هتريس نع تيملا لهأ لأسف . هدهش يذلا عيرملا

ىنغيف ؛ ةدئافلا ب لا ملا ضارقإ نم هلا م بسكي ناك تيملا نإ : هل اولا قف

ىلإ ىعسي ةدئاف لا ب لا ملا هضارقإب ناك دقل . هين ت جي ناك يذلا ابرلا ب

، هربق يف هرظتنت منهج ران نم ىعفأ تجرخ نأ ناكف !. ميظع ٍّظح

!. ةصقلا تناك كلتو . اًقح اًبيهر ىلا هللاتع باقع ناكو

تحرش اًفنآ اهانيور يتلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثيداحأ نإ

. ابرلا ب عقاولا ملظلا ىلع هللا طخس ىدم باهسإب

نم برحلا الن عإب د يكأتلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا داعأ كلذك

: يلا تلا ثيدحلا يف ابرلا ميرحتل هلوسرو هللا

ِهَّللا َلوُسَر ُتْعِمَس : َلا َق هنع هللا يض ر ِهَّللا ِدْبَع ِنْب ِرِباَج ْنَع 

ٍبْرَحِب ْنَذْأَيْلَف 1 َةَرَباَخُمْلا ِرَذَي ْمَل ْنَم » : ُلوُقَي ملس و هيلع هللا ىل ص

. ةعرازملا يهو ؛ عرزل ا نم اهنم جرخي ام ضعبب ضر األ ىلع ةلماعم لا هي : ةرباخملا 1
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ىلإ يدؤت اهنأ كلذ نم رطخلا و .[ دواد وبأ ] 1« ِهِلوُسَرَو ِهَّللا َنِم

. مهقحب فِحجُملا قاشلا لمعلا ب ؛ دي بعلا ةلماعم سانلا ةلماعم

ةميظعلا راطخ األ ى رنل انراصبأ حتفي نأ دب ال قباسلا ثيدحلا و

نم ريثكف . ةيدوبعلا ىلإ َي دِو ُي نأ نكمي ابرلا ف . ابرلا يف ةنماكلا

اهكلمي يم اإلسال ملا علا نادلب نم ريثك يف ةيعارزلا يضار األ

؛ ضر األ ةح فال يف نيح ال فلا نومدختسي . نوعشج رابك نويعاطقإ

كلذ ك نوكي نأ لب اًمئاد مادختس اال اذه نوكي ألن يعسلا ب نوفتكي وال

نيح ال فلا سبح اًيلعف يهو ةرباخملا نونهتمي )مهنإ ) . رو األج سخبأب

سانلا ةلماعم ىلإ يدؤي وهو . ابر كلذو . مئادلا رقفلا نم ةقلح يف

اهيلعف كانه مكحت نأ ةيم ال سإ ةمظن أل ناك اذإو الد. بلا كلت يف ديبعلا ك

كئلوأ ةطلس نم ةيعارزلا يضار األ كلت عازتن ال ةوقب عراست نأ

.2 نيعشجلا نييعاطق اإل

ملسو ه يلع هللا ىلص يبنلا هلا ق امم اًحضاو نوكي نأ بجيو

نم ميظع بن اج ىلع ابرلا ميرحت عوضوم نأ قباسلا هثيدح يف

يتل ا ماسجلا روم واأل راطخ األ لك هيف عبقت ٌعقنتسم ابرلا ف . ةيمه األ

لقأ رخآ رطخٍ لكُّ ِِله باقم يف ودبيو ؛ مويلا ةيم اإلسال ةم باأل ثدحت

. هنم اًنأش

ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اهنيب امك 3 ابرلل ةفلتخملا عاون األ

يذلا حيحصلا ثيدحلا هنم ريخو .( دواد يبأ ننس فيعضو حيحص يف ينابل األ (هفعض . فيعض ثيدح 1

اَمَو : ُتْلُق . ِةَرَباَخُمْلا ِنَع ِهَّللا ُلوُسَر (ىَهَن : َلا َق ٍتِباَث ِنْب ِدْيَز ْنَع لا ِنْب ِتِباَث (ْنَع » : دواد يبأ ننس يف هيلي

لص األ يفو .« ٍعُبُر ْوَأ ٍثُلُث ْوَأ ٍفْصِنِب َضْرَ األ َذُخْأَت ْنَأ : َلا َق جاجحلا نب تباث يعباتلا يوارلا [؟ ُةَرَباَخُمْلا

نع ةرباخملا ىنعم حرش نم هرخآو ر باج ثيدح ثيدحلا لوأ ناكف ؛ دحاو يف ناثيدحلا عمُج ةيزيلكن باإل

. ملعأ وهللا . دواد يبأ ننسل ةيزيلكن اإل ةمجرتلا نم ٌمهو هلعلو ؛ اًرباج لأسي ديز

. مهلعف نع اوهتني مل نإ 2

يتلا يه اهدعب ةيلا تلا ةرقفلا ف .( ابرلا يف ةكرتشملا فارط (األ : ةرقفلا هذه ناونع نوكي نأ لضف األ لعل 3

. ابرلا عاونأ ركذت
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هللا ىل ص يبنلل كرتو ، ةدئافلا ب ضارق اإل هنأب ابرلا نآرقلا )فَّرع )

ام مهأ نم لعلو . ابرلل ةفلتخملا عاون األ حرشيو لِّصفي نأ ملس و هيلع

هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يضر رباج ثيدح كلذ يف ءاج

ملسو

هيلع هللا ىل ص ِهَّللا ُلوُسَر َنَعَل : َلا َق هنع هللا يض ر ٍرِباَج ْنَع 

. ٌءاَوَس ْمُه َلا َقَو ؛ ِهْيَدِهاَشَو ، ُهَبِتا َكَو ، ُهَلِكوُمَو ، اَبِّرلا َلِكآ ملس و
[ ملسم ]

ُجَحْيَفة1 يبأ ثيدح يف ءاج رخآ نايب كانهو

هيلع هللا ىل ص يُّ ِبَّنلا َنَعَل : َلا َق هنع هللا يض ر َةَفْيَحُج ي ِبَأ نع 

ِنَمَث ْنَع ىَهَنَو ، ُهَلِكوُمَو اَبِّرلا َلِكآَو ، َةَمِشْوَتْسُمْلا َو ، َةَمِش اَوْلا ملس و

[ يراخبلا ] . َنيِرِّوَصُمْلا َنَعَلَو يِّ، ِغَبْلا ِبْسَكَو ، ِبْلَكْلا

ضرق نم طسقب اًّكص ملسم اهيف بتكي ةرم لك يفف اذكهو

ةرايس وأ اًلزنم هب يرتشيل فرصملا نم ه ذخأ ي ؛ ةدئافلا ب ضرق )يوبر )

ىلص اًدمحم يبنلا نأو ، ابرلا ب كرتشم ه نأ ملعي نأ هيلعف ؛ كلذ ريغ وأ

لع في ملو كاذ هلمع نم ةبوت بال تام اذإو ! هنعل دق ملسو هيلع هللا

!. منهج ران ىلإ هلآمف ؛ ابرلا كلذ نم هسفن صلخيل هدهج

ابرلل ةفلتخملا عاون األ

اًعون نيعبس كانه نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ان ل نيب دقل

: ابرلل اًفلتخم

ْنَأ اَهُرَسْيَأ اًبوُح َنوُعْبَس اَبِّرلا » :) ِهَّللا ُلوُسَر َلا َق : َلا َق َةَرْيَرُه يِبَأ (ْنَع

[ هجام نبا ] .« ُهَّمُأ ُلُجَّرلا َحِكْنَي

. هنع ىورو اًريغص هللا لوسر نم عمس ؛ ريخلا بهو وأ يئاَوُّسلا هللا دبع نب بهو يباحصلا (وه ( ) ( ) 1
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عاونأ ةعضب انل فصو لب . اهلك اًعون نيعبسلا انل فِّرعي مل هنكل

عاونأ ، نوكتس وأ ، كانه تناك هنأ كلذ نم ىزغملا لعل و . ابرل ا نم طقف

. ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اهفِّرعي مل م لَا علا يف ةدوجوم ابرلا نم

هللا ىلص يبنلا ةافول فسأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ دجنو

: اهلك ةفلتخملا ابرلا عاونأ فِّرعي نأ لبق ملسو هيلع

ِهَّللا ِلوُسَر ِرَبْنِم ىَلَع ُرَمُع َبَطَخ : َلا َق هنع هللا يضر َرَمُع ِنْبا ِنَع 

ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ ُتْدِدَو الٌثَ َثَو ... :» َلا َقَف ؛ ملس و هيلع هللا ىل ص

، ُّدَجْلا : اًدْهَع اَنْيَلِ إ َدَهْعَي ىَّتَح اَنْقِراَفُي ْمَل ملسو هيلع هللا ىلص

[ يراخبلا ] .1« اَبِّرلا ِباَوْبَأ ْنِم ٌباَوْبَأَو ، ُةَلَ ال َكْلا َو

عاون األ ىلع اولدتسي و اوطبنتسيل نيملسملا ءاملعل ل رم األ يقبف

نكت مل اهلعلو ؛ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اهفِّرعي مل يتلا ابرلل ىرخ األ

يذلا رور شلاُّ نمز يف ةصاخبو اآلن؛ ترهظ اهنكل ، هنمز يف دعبُ ًةرهاظ

رَّوصت دقل و !. لا جدلا حيسملا و جوجأمو جوجأيل ريبكلا اإلطالق دهشي

: لا فق ؛ بناجلا اذه يف ةيم اإلسال مولعلل قاَّلخ رود دوجو دسأ )دمحم )

؛ هيف سبل ال اًيلج ناك هيلكآو ابر لا ىلع ينآرقلا راكن اإل نأ امب ... » 

ةديدج اًداعبأ يطعي نأ هيلع نيملسملا نم ديدج ليج لكف

: ةيزيلكن باإل ردصملا ] . ...« حلطصملا اذهل ةريغتم ةيداصتقا يناعمو
[ مورلا ةروس نم 39 ةي اآل ىلع 35 ةيشاحلا ؛ نآرقلا ةلا سر ؛ دسأ )دمحم )

: ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اهفصو يتل ا ابرلا عاونأ ضعب يتأي اميفو

ضعب كلا نهو .(2 ةئيِسَّنلا  لَجَأ ىلإ عيبلا ةينامتئ اال الت ماع (ملا 1

امل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اهمَّرح يتلا ةينامتئ اال الت ماع ملا

أو األخ، بجحي له جلاَدُّ: » :( عماجلا حيحصلا ىلع عطاسلا رجفلا يراخبل ا حيحص حرش يف (ءاج 1

نم ٌ باوبأو . دلا و وال هل دلو ال نم يهو ، اهثاريم نايب يأ َلَاة: كلَا و .[ ثاريملا يف ] همساقي وأ ، هب بجحي

.« مهنيب هيلع قفتم [ ةئيِسَّنلا ] ءا نلاََّس ابر ألن ْضل، فلَا اب ِر يأ : اب رلاِّ باوبأ

[ هديِس نب ال مظع األ طيحملا و مَكحملا )مجعم ) ] .( ُةَئيِسَّنلا ) : ُمْس واال ؛ ٍريِخْأَتب ُهَعاب : ًأْس َن َءيشلا َأَسَ ن 2
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: ابر نم هيوتحت

ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ هنع هللا يضر ديز نب ةماسأ نع 

هللا لوسر نأ هنع رخآ ثيدح يفو .« ِةَئيِسَّنلا ِفي اَبِّرلا اَمَّنِإ » : لا ق

[ ملسم ] .« ٍدَيِب اًدَي َناَك اَميِف اًبِر «َلا : لا ق ملسو هيلع هللا ىلص

:[ ًةئيسَن ٍلَجَأ ىلإ َرخآب ةميهب عيب اًلثم ةينامتئ اال الت ماع ملا هذه [نمو

هيلع هللا ىل ص ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ هنع هللا يض ر ٍبَدْنُج ِنْب َةَرُمَس ْنَع 

دواد وبأو يذمرتلا ] .1 ًةَئيِسَن ِناَوَيَحْلا ِب ِناَوَيَحْلا ِعْيَب ْنَع ىَهَن ملس و
[ هجام نباو يئاسنلا و

وأ ، رخ اآل لبق تومي دق ما هدحأ نأ يف انه ميرحتلا ةَّلِع لعلو

قاقِّشلا ىلإ يدؤيسف كلذ نم ءيش ثدح اذإف . كلذ وحن وأ ، ضرمي

نأ ىرن ان نإف كلذك . ينامتئ اال دقعلا كلذ ىلع نيقيرفلا نيب الف خلا و

خيراتب عفد لا تقو نيحي امن يح هن أل ة؛ هوركم ةي نامتئ اال الت ماعملا

دقو ، نيحلا كلذ يف عفدي نأ عفدلا هيلع نم ع يطتسي ال دق ، قح ال

. ةريطخ جئاتن ىلإ كلذ يدؤي

َ عيجشت 2 ضي بلِا عراز ملَا وك لِا م بأدي ةينيت ال لا اكير أم يف ف

عفدلا ىلع نوردقي ال امدنعو ؛ نامتئ باال ءارشلا ىلع 3 دونهلا نيح ال فلا

يعارزلا داصتق فاال كلذك . عفدلا نع اًضيوعت مهدهج مهنم نوذخأي

ىوقأ ىدحإو . ةيدوبعلا ىلع رتستلا ىلع ئم اق ةينيت ال لا اكيرمأ يف

يف اهُتشع تاونس سمخ يف يتايح يف اهتعمس يتلا تارابعلا

سيبح ناك يقيرفإ يكيرمأ وه و ؛ س غْي ِر ي سِي رِت نم )تناك ) ك4 رْو يُو يُن

نإ » ةرمً: يل لا ق دقف ْرِسي). جِو يُن ةي وال يف ن واْت سي ُموِر (نجس ( )

.( هجام نبا ننس حيحص يف ينابل األ (هححص . حيحص ثيدح 1

ة. يبرو األ لوص األ يوذ ة يرشبلا قارع األ دحأ ىلإ ةداع ريشي حلطصم : يزاقوقلا قرعلا وأ ضيب األ ْرق علِا 2

. نويلص األ اكيرمأ ناكس : نويكيرم األ دونهلا 3

ِخيرات ؛ اًماع نيرشع وحن لبق كلذ ركذي فلؤملا و . ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا يف ةريبك ةنيدم : كرويوين 4

. باتكلا فيلأت
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.« ةيدوبعلا ىلإ عوجرلل ىلو األ ةوطخلا هي ةي نامتئ اال الت ماعملا

اهسفن جتنت ؛ ةزهجأ نم هصخي ام ئشني يوبرلا ماظنلا نإ

.( دارف لأل ةينامتئ اال ةميقلا ةئ يه ىلع ؛ اهسفنب اهسفن ي ِذغتو ، (اهسفنب

ة. ئيس ةي نامتئا ةميق وأ ة، ديج ةي نامتئا ةميق هل عمتجملا يف ٍدرف لكف

اًلجس هسفنل عنصيل حفاكي نأ ىلع درف لك بجيَر ماظنلا اذه يف و

ةبقاعمب نوكي رم األ كلذ ىلع هرابجإو . هيلع َ ظفاحيو ؛ اًديج اًينا متئا

سانلا نم ناسنإ ضرق تس ي مل اذإف !. ةئيس ةينامتئا الت جس مهل نم

رظن وُي ، ينامتئا ِسِجلٍّ بال نوكي هنإف ، هتايح يف اًقلطم ةدئافلا ب لَا ملا

!. ةبي رلاِّ و ُّ كشلا اهؤلم ٍ ةرظنب هيلإ

َّل جؤملا عيبلا ىلع ةظح مال

ٍةعلس نمث عفدت تنأف ة). ينامتئا ةلماعم وه لجؤملا (عيبلا

ةيلمعلا هذهو . قح ال تقو يف هعفد متيس ةعلسلا نمث نأ يأ ، نامتئ باال

نمث ع فد هسفن * ملس و هيلع هللا ىل ص يبنلا ف . ابرلا نم اًمئاد تسيل

!. ا بًر كلذ نكي ملو  يلا تلا ثيدحلا يف امك  نامتئ باال ماعطلل ٍبوبح

نع اًمامت فلتخي لجؤملا عيبلا نامتئ اال اذه نأ ظح نال نأ )انيلعف )

: ةيلا تلا بابس لأل مويلا ةجئارلا ةينامتئ اال الت ماع ملا

اًدقع دق علَا نوك نع ةمجان رعسلا يف ةدايز كانه نكي مل 1

نم مويلا ذخؤي ام لك نأ ظح يال نأ ئراقلا نم وجرأو . اًينامتئا

رعسلا يف ةدايز هيف ؛ اهريغ وأ لزا نم أو تارايس نمث عفدل ٍ نهر

!. هنيعب ابرلا وه كلذو .( ينامتئا دقَع هنأ (اهُببس

نامتئ باال ةعوفدملا ةعلسلا ةميق نأ يأ ، نهرلا هنمضي نيَّدلا 2

يرتشملا تام نأ ثدح اذإف . ةنهترملا ةعلسلا يف اًلصأ ةدوجوم
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وال توميسف هنيَد عفدي نأ لبق نامتئ باال ًةعلس ىرتشا ]يذلا ]

ةعلسلا ُ ةميق عفدُتل عابتس ةنهترملا ةعلسلا ف – هيلع نيَد

. اًلصأ ةارتشملا

وأ ٌريغت هيلع أرطي دق اًئيش نك ت مل نامتئ باال ةارتشملا ةعلسلا 3

. دعب جضني مل حافت لقح لوصحم نوكت نأك  لُّدبت

عيبلا ة ينامتئ اال ة لماع ملا هذه يف اًبر كانه سيل بابس األ هذه (لو

ة ينامتئا ة لماع م يف ملس و هيلع هللا ىل ص يبنلا ا هب لمعف .( لجؤملا

ة: نوهرم

ىَرَتْشا ملس و هيلع هللا ىل ص يَّ ِبَّنلا َّنَأ اهنع هللا يض ر َةَشِئاَع ْنَع 

اهنع هللا يض ر اهنعو . ُهَعْرِد ُهَنَهَرَو ٍلَجَأ ىَلِإ اًماَعَط يٍّ ِدوُهَي نِْم

ٌةَنوُهْرَم ُهُعْرِدَو ملس و هيلع هللا ىل ص ِهَّللا ُلوُسَر َي ِّفُوُت : ْتَلا َق

[ يراخبلا ] . ٍريِعَش ْنِم 1 اًعاَص َنيِثَ ال َثِب يٍّ ِدوُهَي َدْنِع

ال نأ ِم لسملا ىلعو . نيَّدلا ىلع يوطن ت ةينامتئ اال الت ماعملا نإ

هيلإ اًرطضم نكي مل ام ؛ هنم الص خلا لي بس كلمي ال ٍنيَد تحت عقي

يذلا نيَّدلا ف .( اًلثم ةيحصلا هتاجاحب صتخت رومأ يف ةديدش (ًةرورض

نأ يناثلا رم األ !. هَرذحتو هيقتت نأ كيلع هءادأ نمضت نأ كنكمي ال

اًرداق نيدَملا نكي مل نإف . ةياهن بال اًرمتسم ىقبي ال نأ هل يغبني نيَّدلا

؛ هعفد نيِدَملل نكمي ام لك بلط يف حليس نئادلا نإف ؛ نيَّدلا ءادأ ىلع

ىلإ نيدلا ءادأ يف لا هم اإل بجي كلذ نم اًلدبو . نيَّدلا ءا دأ يف هلا هم إل

لا همإ يف نينس عبَس اًلجأ تضرف ةاروتلا تناك دقلو . ددحم ٍلَجأ

. نو دلاُُّي

2,340 اًبيرقت هنزو ريعَّشلا عاصو . نيَرْتِل ي لا وحب ةثيدحلا تادحولا ب مويلا رَّدقُي ؛ ٌّيِمْجَح ٌلا يكِم : عاَّصلا 1

. مارغ وليك
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دوهيلا رافسأ دجنف ؛ رم األ كلذ يف اًموؤشم اًجودزم اًرايعم كانه نأ إال

: لوقت

لك : اذكه نوكي وفعلا و . نينس عبس َّلك كنيَد نع وفعت نأ كيل «ع 

وه فهللا ؛ هب هْبلا طت وال ؛ هراج ىلع هني َد نع وفعي نأ هيلع نئاد

[21 :15 ةينثتلا ] .« نوي دلاُّ نع وفعل با ىضق نم

: لوقتف ؛ مهتَّلم نم اوسيل نم ىلع دوهيلا دي ق لِط ت كلذ دعب اهنكل

ْ بلا طت ال ْ نكل ، دوهي لا ريغ نم َّ يبنج األ كِنيَدب بلا طت نأ ]كلو ] » 

[3 :15 ةينثتلا ] .« كبيرق هب

يف ةيلا ملا يَّة لِا اإلْمِبْرَي يلا ملا طلستلا ىلإ ةحضاو ةراشإ دجن )كلذك )

: يلا تلا صنلا

نم ةريثك بوعش كنم نيدتستس ؛ كدعو امك كُكرابم هللا [وألن » 

ىلع كلذب طلستتسو ، دحأ نم نيدتست نل كنكل ، دوهيلا ]ريغ ] [

[6 :15 ةينثتلا ] .« دحأ كيلع طلستي نل نكل ة، ريثك بوعش

نأ دب ال قباسلا صنلا ب ةاروتلا ةباتك داعأ َمن ن اك َمن اًنئاكف

اًلعف يه ليبقلا اذه نم يتلا تارابعلا ف !. َه دشرمو َله يلد ناك َ ناطيشلا

سانلل اًعيرشت ُّ نسي نومَهبُملا ةبتكلا كئل وأ هبتك ام و . ةيناطيش تارابع

رمدت نأ اهسفن ةيدوهيل ا ةلم ىلع يضقي و ، دوهيلا اوهركيل نيعمجأ

امو فِّرُح دق الم سلا هيلع ىسوم ىلع لزن يذلا ِّ قحلا . اهيديأب اهتاذ

ميركلا نآرقلا يف إال ملا علا يف ناكم يأ يف مويلا ه داجيإ ناكم باإل داع

. ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنلا ةنسو

هذه ىعدت .1( نامتئ اال (لج باال عفدُي امدنع ةعل سلا رعس ةدايز 2

يف يقيقحلا اهرعس ىلع ديزي ٍنمثب ةعلسلا عابت ثيح ؛ طيسقتلا ب عيبلا مساب مويلا ىعدي ام كلذ )نمو ) 1

تاعفد ىلع اًلجؤم اهنمث عفد لباقم
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:( ةئيسنلا ابر مساب ة ينامتئ اال ة لماع (ملا

ملس و هيلع هللا ىل ص يَّ ِبَّنلا َّنَأ هنع هللا يض ر ٍدْيَز نب َ ةَماَسُأ نع 

[ يراخبلا ] .« ِةَئيِسَّنلا ِفي ِإالَّ اًبِر «َال : َلا َق

ناكو . ةكم يف اًراشت نا ابرلا عاونأ رثكأ ابرلا نم عونلا اذه ناك

كنإف كدوقن ذخأتل اًنمز رظتنتس تنك اذإ ك نأ ةدعاق ىلع اًينبم

نمزلا من ةيفاضإ ةلهم ىطعي نيدَملا ناكو . اهيلع ةدايز قحتست

ناكو . ددحملا تقولا يف هئادأ ىلع اًرداق نوكي ال امدنع هني َد يدؤيل

. ةلهملا دمأ ةدايزب ديزي نيدَملا ةمذ يف لٍا م نم نئادلل ام

ديزت نأ دوقنلل نكميف نمزلا رورمب ديزي لا ملا سأر ناك اذإف

َّ نكل تبلاَّة. كلذ يف ل ذبَي دهجَ وال . ىرخأ اًدوقن تنتفِج ، اهسفنب ، كلذك

اَم اَّلِإ ِناَسْنِإْلِل َسْيَل ْنَأَو ﴿ : نكمم ريغ كلذ نأ انل لوقيو انمِّ لعي نآرقلا

زيجي امدنعو . دهج بال ديزت نأ نكمي ال دوقنلا ف .[39 : مجنلا ] ﴾ ىَعَس

شيعيف ، لا ملا ب تقولا ةاواسم ينعي كل ذف ةدئافلا ب ضارق اإل نوناقلا

قرتخي امدنعو . ةرهاعلا حدكب داَّوقلا شيعي امك ؛ نيدَملا دكبْح نئادلا

ةماع حدك ب شيعتس ةرساكلا ةبخنلا نإف َ داصتق اال ابرلا نم عون لا اذه

دوقنلا ف . ةط ُّْل سلا لداعتس يداصتق اال ماظنلا اذه يف دوقنلا و . سانلا

لءاضتتس ناسن اإل دهج ةميقو !. كلُملا ِّ يسرك ىلع سلجيس نم يه

اذهو !. لا ملا سأر يدي نيب اًعضاخ اًليلذ هسفن دجي نأ ىلإ رارمتساب

مكحتيل لا ملا سأرل ةصرفلا قلخي عوجلا يشفت نإ !. مويلا م لَا ع وه
الء1 بنلل اًميدق ابوروأ كولم هاطعأ امم ىكنأو َّ دشأ ٍ ةروصب ؛ نيحداكلا ب

تَّلُغ دقل . سانلا نم نيحداكلا ىلع هب نوطلستي توربجو ذوفن نم

لقث نم ُّدشأ ٌةأْطَو اهل يتلا ؛ ةليقثلا رقف لا الل غأب اًعيمج سانلا يديأ

. ةيدوبعلا و رلاِّق الل غأ

َكاَّلُم نييعاطقإ اوناكو ؛ يبرو األ عمتجملا يف ةصاخلا ةقبط ةَّيِطاَرْقُتْسِرَ األ ةقبطلا ءانبأ ]مه ] : ءاَلَبُّنلا 1

شب نومكحتي ٍضار أ
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هيلع رودي يذلا أدبملا وه نامتئ اال دنع رعسلا ةدايز أدبم )و )

. هلك ثيدحلا يلا مسأرلا داصتق اال

دوقنلا ةدا يز أدبمل انتضراعم انيلع ركني سانلا ضعب (لعلو

رورمب ديزت عئاضبلا و تاكلتمملا ةميق نأ نم هنودجي امل كلذو زلاََّمن )ب

نع َةجتانلا ، ام ةعلس رعس يف ةدايزلا نأ ةقيقحلا نكل . كلذك نمزلا

ريثك يف هنأ عقاولا و . اهتميق يف ةدايزلا ىلع لدت ال ي، دقنلا مخضتلا

ةميق يف ٌ ناصقن هءارو رتتس ي ًءاش ِغ ىلع األ رعسلا نوكي االت حلا نم

ةميق نأ ىلع ةل دال يه يدقنلا مخضتلا ببسب راعس األ ةدايزف . ةعلسلا

هتاذ دحِّ يف وه ةيقرولا دوقنلا ةميق صقانتو . صقانتت ةيقرولا دوقنلا

دوقن ةئيه يف هتورثب ظفتحي يذلا ناسن اإل ألن ؛ ابرلا عاونأ نم عون

. هتورث نم اًءزج ةأجف رسخيس ةيقرو

اح) بر األ نم ةبسن ب عيبلا (ةحبارملا

عادخ ملا علا ءاحنأ يف ةيم اإلسال فراصملا ب ىمست ام لواحت

لئادب نم همدقت ام مظعمف . ةثيبخ ةيلا م ٍلَيِحب ابرلا نجتَّب ت اه نأ سانلا

ىلعف . ابرلا نم ةعَّ نقم اًلا كشأ إال سيل ءاطسبلا نيملسملا ةماعل ابرلل

ًأ طخ اهنوعدي ةيلا م ًةينقت فراصملا هذه مدختست ؛ لا ثملا ليبس

نامتئ باال اهعيبي مث ، اًدقن ةعلسلا نمث عفدب فرصملا موقيف َحة). بَا َر ملُا )

اضرلا نأب فراصملا ُجِجاحُتو . هب اهارتشا امع ديزي ٍ نمثب ٍلَجأ ]ىلإ ]

حالل. عيبلا ف ؛ يرتشملا و عئابلا نيب لصح دق ديدجلا رعسلا ب

لصاوو ، اًدقن الٍر ود 15000 ةرايس نمث عفد اهنم اًفرصم نأ ولف

يتلا اهسفن قوسلا يف الر، ود 25000 رعسب اه َ سفن ةرايسلا هعيبب ةيلمعلا

كهتني هن أل هتيعرش يف ُّ كشُي اًبيرم عيبلا اذه نوكيسف ، اهنم اهارتشا
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اًدقن الٍر ود 25000 عفدل ٌ لجر ىعسي اذاملف . اًحضاف اًكاهتنا قوسلا رعس

لهجي ير تشملا نأ ول و الر؟. ود 15000 قوسلا يف اهرعس ةرايسل اًنم ث

، هب يرتشملا لهج عئابلا ل غتساو الر، ود 15000 قوسلا يف اهرعس نأ

اًسيلدتو اًعادخ و انبغ ا هيف ألن اب رلا عاونا نم عون ةلماعملا هذه يفف

: يرتشملا ىلع

ملس و هيلع هللا ىل ص يِّ ِبَّنلا ِنَع هنع هللا يض ر ٍكِلا َم ِنْب ِسَنَأ ْنَع 

.3« اًبِر [ قوسلا راعسأب هل مْلِع ال نم ] 2 ِلِسْرَتْسُمْلا 1 ُنْبَغ »: َلا َق
[ يقهيبلا ]

اهرعسب هملع عم الر، ود 25000 ةرايسلا نمث يرتشملا عفد اذإ و

. ةقفصلا هذه يف ٍ نئاش ٍ رتتسم رمأٍ دوجو ىلع ليلد كلذف ، قوسلا يف

!. اهنيح عيبلا دقع خَسفُي ف ؛ اًلثم لقعلا لتخم اًلجر نوكي هلعلو

ىدحإ يف اًدقن الر ود 15000 رعسب ةرايسلا فرصملا ىرتشا اذإ

الر ود 25000 رعسب اهسفن قوسلا يف اهعابف هتيلمع لصاو مث ، قاوس األ

ُ لماع إال رعسلا ةدايزل غِّوسم كلا نه نوكي نلف لَجَأ ىلإ يأ نامتئ ]باال ]

.( لَجَ األ (نمزلا

بجنت س دوقنلا نأ وأ  ، نمزلا ب دوقنلا ديزتس ةلماعملا هذه يفو

ناك يذلا ةئيسنلا ابر نع اًقلطم فلتخي ال ٌرمأ وهو !. نمزلا رورمب اًدوقن

!. ابرلا ضحم هنأ ةقيقحلا و الم سلا و الة صلا هيلع يبنلا نمز يف اًعئاش

هذهب نوكسمتي نوؤتفي ال يذلا نيلَّلضملا نيملسملا ىلع نإ

نيملسملا ليلضت نع اوهتنيو ، ىلا عت هللا اوفاخي نأ ةر َّ وزملا )ةحبارملا )

ِءاَلُؤَه اَنَّبَ ر ﴿... : نيِّلضملا رظتني يذلا باذعلا اوفاخي نأ مهيلع . نيرخ اآل

.[38 ف: ارع [األ ...﴾ ِراَّنلا َنِم اًفْعِض اًباَذَع ْمِهِتآَف اَنوُّلَضَأ

. هَعَدَخ : عيبلا يف هَنَب َغ 1

. تابَّثلا و ُنوكسلا هُلصأو ؛ هب هثِّدَحُي اميف هب ةقِّثلا و ، ناسن اإل ىلإ ُةنينأَمُّطلا و ُسانئِتْس اال : لا سْرِتْس اال 2

رغ يف ةياهنلا ]

.( ريغصلا عم اجلا فيعضو حيحص يف ينابل األ هفَّعض ؛ فيعض (ثيدح 3
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ا هيف ألن ابرلا نم ةيلا خ ةلماعملا هذه نإ لوقيف ججاحي نمو

يذلا فرطلا ف . ساسأ ِمن اهل ام ةفئاز ٌةجح هتَّجحف ؛ ةرطاخملا رصنع

ةرطاخم ةيأ ةلا إلز دهجَه ىعسي األَجل وأ نامتئ اال ةدعاق ىلع ]عيبي ]

نم عئابلا نِّكمي اًنهر نمضتت الت ماع ملا هذهو كلذك . كلذ هَنكمأ ام

دقع اهيلع صن يتلا هتامازتلا ب يرتشملا فلخأ اذإ هدوقن عاجرتسا

.[ لَجأ ىلإ نامتئ باال [عيبلا

ألَّا هيل عف هدلب يف هللا مكح قبطي نأ ملسم ٍمك احل ناك اذإو

براسملا دس ي نأ اًضيأ هيلع لب ، ةدئافلا ب دوقنلا ضارقإ عنمب يفتك ي

، ةرطاخملا نم ولخت ٍتارامثتسا يف دوقنلا اهيف َر مثتس ُت يتلا لَلُخلا و

بحاص هلذبي دوهجم يأ بال لا ملا سأر اهيف ديزي ٍتارامثتسا يف و

. لا ملا سأر

قرخي كلذف ، ةديازم ِ ةقفص يف رعسلا يف ً ةدايز مهدحأ عنطصا اذإ 3

.(1 شْجَّنلا عْيَب ىعدي ابرلا عاونأ نم عون وهو ؛ ةلداعلا و ةرحلا (قوسلا

اًبِر ُلِكآ 2 ُشِجاَّنلا » : هنع هللا يض ر ىَفْوَأ ي ِبَأ نب هللا دبع نع 

[ يراخب لا ] .4 3« ٌنِئاَخ

ض قنُي قاوس األ يف لماعتلا يف َرر غلَا ليلضتلا و عادخلا ]مادختسا ] 4

؛ ةلداعلا و ةرحلا قوسلا كلذك

. ثيدحلا قايس نم حيحصتلا و ؛ رَرَغلا عيب لص األ )يف ) 1

. هريغ هب َّرتغيل نمثلا يف ةدايزب ءارشلا ديري هنأ سانلا مهوي نم : شجانلا 2

.( يراخبلا حيحص نم حيحصتلا و ؛ نوعلم اًبر (ُذِخآ « ... :» لص األ يف 3

حيحصلا نمو . كلذك سيلو الم سلا و الة صلا هيلع يبنلا ىلإ عوفرم ُثيدحلا باتكلل يزيلكن اإل لص األ يف 4

الم سلا و الة صلا هيلع يُّ ِبَّنلا ىَهَن » : َلا َق هنع هللا يضر َرَمُع ِنْبا نع جي ام عيبلا نم عونلا اذه يف عوفرملا

«َال : َلا َق الم سلا و الة صلا هيلع ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ َةَرْيَرُه ىِبَأ (ْنَع : ملسم حيحص يف ءاج امو .« ِشْجَّنلا ِنَع

او عمجت يأ ] اوُّرَصُت َوَال ٍد، اَبِل ٌرِضاَح ْعِبَي َوَال ، اوُشَجاَنَت َوَال ، ٍضْعَب ِعْيَب لَع ْمُكُضْعَب ْعِبَي َوَال ، ٍعْيَبِل ُناَبْكُّرلا ىَّقَلَتُي

ِنْيَرَظَّنلا ِرْيَخِب َوُهَف َكِلَذ َدْعَب اَهَعاَتْبا ِنَمَف ؛ َمَنَغْلا َو َلِبِ اإل نبللا ةريثك ودبتف عيبلا ةدارإ دنع ]اهعرض في نبللا

.« ٍرْمَت ْنِم اًعاَصَو اَهَّدَر اَهَطِخَس ْنِإَو أ اَهَيِضَر ْنِإَف ؛ اَهَبُلْحَي ْنَأ َدْعَب
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؛ ُهَتَعْلِس ٌلُجَر َماَقَأ : هنع هللا يض ر ىَفْوَأ ي ِبَأ َنْب ِهَّللا َدْبَع نع 

َنيِذَّلا َّنِإ :﴿ ْتَلَزَنَف ؛ اَهَطْعُي ْمَل اَم اَهِب َي ِطْعُأ ْدَقَل ِهَّللا ِب َفَلَحَف

» : ىَفْوَأ ي ِبَأ ُنْبا َلا َقَو ﴾. اً ليِلَق اًنَمَث ْمِهِناَمْيَأَو ِهَّللا ِدْهَعِب َنوُرَتْشَي

[ يراخبلا ] .« ٌنِئاَخ اًبِر ُلِكآ 1 ُشِج اَّنلا

ملس و هيلع هللا ىل ص يِّ ِبَّنلا ِنَع هنع هللا يض ر ٍكِلا َم ِنْب ِسَنَأ ْنَع 

[ يقهيبلا ] .2« اًبِر [ قوسلا راعسأب هل مْلِع ال نم ] ِلِسْرَتْسُمْلا ُنْبَغ »: َلا َق

ملسو هيلع هللا ىلص ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ هنع هللا يضر َةَرْيَرُه ي ِبَأ ْنَع 

: َلا َقَف ؛ اً لَلَب ُهُعِباَصَأ ْتَلا َنَف ، اَهيِف ُهَدَي َلَخْدَأَف ،3 ٍماَعَط ِةَرْبُص ىَلَع َّرَم

. ِهَّللا َلوُسَر   اَي ُءاَمَّسلا ُهْتَ باَصَأ : َلا َق ؟». ِماَعَّطلا َبِحاَص اَي اَذَه اَم »

َسْيَلَف َّشَغ ْنَم ؛ ُساَّنلا ُهاَرَي َكْي ِماَعَّطلا َقْوَف ُهَتْلَعَج َال َفَأ » : َلا َق

[ ملسم ] ي». ِّنِم

ىلص ِهَّللا َلوُسَر ُتْعِمَس : َلا َق هنع هللا يض ر ِعَقْسَ األ ِنْب َةَلِثاَو ْنَع 

ٍتْقَم ِفي ْلَزَي ْمَل ُهْنِّيَبُي ْمَل اًبْيَع َعاَب ْنَم » : ُلوُقَي ملسو هيلع هللا

جامَه] نبا ] .4« ُهُنَعْلَت ُةَكِئَ ال َمْلا ِلَزَت ْمَلَو ِهَّللا َنِم

نيَرهاظلا ةقرسلا و عادخلا ىلإ اًعيرس نطفي نأ ئراقلل نكميو

. اهلك ملا علا ءاجرأ يف ةيقيقحلا دوقنلا ب ةعنطصملا دوقنلا لا دبتسا يف

امك ؛ اهسفن دوقنلا يف ن مكت دوقنلا ةميق نأ دجن ةيقيقحلا دوقنلا يفف

ةيقرولا دوقنلا لحت امدنعو . اًلثم ةيبهذلا تاكوكسملا ةلا ح يف

اهيف ام ب ةيقرولا دوقنلا ةميق نإف ةيقيقحلا دوقنلا لحم (ةعنطصملا

ةرقف يف ءاج ثيدحلا رخآو .( يراخبلا حيحص نم حيحصتلا و ؛ نئاخ اًبر ُلكآ ُلجرلا ك (لذ « » : لص األ يف 1

. ةقباس

. ةقباس ةرقف يف ثيدحلا ءاج 2

. هِوحنو ريعشلا ك ؛ ِّبَحلا نم ماعط ةموك : يأ 3

اذه يف حيحصلا ثيدحلا نمو .( ريغصلا عماجلا فيعضو حيحص يف ينابل األ هفَّعض ؛ فيعض (ثيدح 4

ِإالَّ ٌبْيَع ِهيِف اًعْيَب ِهيِخَأ ْنِم َعاَب ٍمِلْسُمِل ُّلِحَي َوَال ؛ ِمِلْسُمْلا وُخَأ مْلا » : اًضيأ هجام نبا ننس يف ءاج ام )بابلا )

.« ُهَل ُهَنَّيَب
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مهتاورث سانلا بَلسُي كلذبو ؛ رارمتساب لءاضتتس يكيرم األ والر )دلا

...﴾ ْمُهَءاَيْشَأ َساَّنلا اوُسَخْبَت اَلَو ﴿... : ىلا عت لا ق !. ابر كلذو . عادخلا ب

.([183 : ءارعشلا ] [85 : دوه ] [85 : فارع [األ

نكي مل مويلا ةراجتلا يف يشفتملا عادخلا ناطرس ضرم نإ

ىلإ ةلداعلا و ةرحلا قوسلا هذه دوعتسو اإلسالم راد في اًدوجوم

اهمكحي نأ نيملسملا نادلبل ناك اذإ هللا؛ ءاش نإ يم اإلسال ملا علا

اإلسالم. راد دوعتل ؛ هضرأ يف هللا مكح نوقبطي نوحلا ص ماكح

، قوسلا يف عنطصملا اهصقن نم ةدافتس لال علسلا نيزخت :1 راكتح اال 5

؛ ةلداعلا و ةرحلا قوسلا ضقن يرجي كلذبو

هللا ىلص هَّللا ِلوُسَر ْنَع هنع هللا يضر ِهَّللا ِدْبَع ِنْب ِرَمْعَم ْنَع 

[ ملسم ] .« ٌئِطاَخ ِإالَّ ُرِكَتْحَي «َال : َلا َق ِ ملسو هيلع

ىلص هَّللا ُلوُسَر َلا َق : َلا َق هنع هللا يضر ِباَّطَخْلا ِنْب َرَمُع ْنَع 

هجام نبا ] .2« ٌنوُعْلَم ُرِكَتْحُمْلا َو ٌقوُزْرَم ُبِلا َجْلا ِ» ملسو هيلع هللا
[ يمرادلا و

.! ابر كلذو . عورشم ريغ حبر هنع جتني راكتح فاال

تيبثت ل لئاسوب قوسلا ب مكحتلا هنأب ًة داع فرعي :3 يداصتق اال ُرْكَحلا 6

ال نيِرِكَحلا ةطخ بسحب راعس األ تبثتس لا حلا هذه يفو . راعس األ

؛ راكتح باال نوكي ام هبشأ وهف كلذلو . ةرحلا قوسلا ريياعم بسحب

ةطخ تناك ولو !. ابر كلذو . عادخلا ب مهنم سانلا تاورث ذخؤتف

. ةَعِضو اًءوس كلذ اهافكل ؛ انلا ومأ ةقرس ىلع رصتقت ثيبخلا مصخلا

. اهب الء غلا ِتقو َراظتنا اهُسابتحاو عَلِّسلا عمج : راكتح اال 1

.( هجام نبا ننس فيعضو حيحص يف ينابل األ (هفَّعض . فيعض ثيدح 2

امل راعس األ ديدحت يف تاموكحلا هب موقت ام اًريثكو ديحو فرط لبق نم ام ةعلسب مكحتلا هب [دَصقي 3

ذك ىلجتيو ، ةيساس األ علسلا )هيِّمست )
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ىلإ لوصولا يه ثيبخلا مصخلا ةطخف . كلذ ىلع وبرت هتطخ نكل

اًماظن كاذ هملظ لعج ىلع ُّ بكني هدجت مث . قوسلل هِرْكَحب ةطلسلا

ىلص دمحم يبنل ا ةمأ ةصاخبو ؛ هل اًديبع نيعمجأ سانلا لعجي اًينوناق

. ملسو هيلع هللا

ثلا ث فرط ىلإ نيَّدلا ُعيب مث ؛ رعسلا يف ةدايز عم ٍلَجأ ىلإ عيبلا 7

عيبلا نم ةلصاحلا ةدايزلا نم ني َديفتسم نيفرطلا لعجي ٍرعسب ؛ اًدقن

َأَجل. ىلإ

وأ اًعلس مهدحأ يرتشي الت ماع ملا هذه يف . ةبراضملا الت ماعم 8

رعسلا ديزي امدنعو . اهرعس دادزي نأ يف لُمأي وهو اهوحن وأ اًمهسأ

اًعلس مهدحأ عيبي دق كلذ خالف ىلعو . هحبرب رفظيف هارتشا ام عيبي

ص قُن َي نأ دعبو . اهرعس صُقن َي نأ نم هتيشخل اهوحن وأ اًمهسأ وأ

ريغ نيتلا حلا يف حبرلا نإ !. هحبر ب رفظيف اه يرتشيف دوعي رعسلا

ين ليجت لمع يأب مقي ملو ، دهج يأ هيف ناسن اإل لذبي ملف ؛ عورشم

!. را َ مِقلا نم ٌبْرَض إال وه ام ًةقيقح لصح امو . حبرلا كلذ

يف قوسلا ةداس حبصت لا ملا بلا خم نم ةرساكلا ةبخنلا نكل

ال ةموتكم تامولعم ىلع ًءانب يرجت مهت ال ماع مف . ةبراضملا الت ماعم

ضافخنا وأ ةدايزب اً رّس ملعي مهدحأ دجت ثيح . نورخ اآل اهفرعي

اًحبر بسكيف ، يرتشيو عيبيف موتكملا ربخلا كلذب عفتنيف ، رعسلا

يف اًّشِغ ودغتل ةبراضم الت ماع م اهنوك تزو اجت ةيلمعلا هذهو . اًئجافم

نإ . نيرخ اآل ىلع سيلدتلا و لا يتح اال نم هيف ام هيف ؛ ةراجتلا

نم اًروطتم اًلكش إال تسيل يهف ؛ اًعرش مارح ةبراضملا الت ماع م

الت ماع م يف لَذبُي ٍ جِتنم ٍ دوهجم نِم كانه سيلف . رامقلا لا كشأ

يلا مسأرلا داصتق اال نأ مويلا ملا ع يف لهذملا نمل هنإو . ةبراضملا
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ةبراضملا الت ماعم اهيف لكشت ةبيرغ ًةرهاظ اآلن ده شي يملا علا

سوؤر ةيبلا غ نأ يأ . ملا علا يف ةيلا ملا الت ماع ملا نم %60 يلا وح

ىتحو . حبرلا ءانتج ال ٍ روعسم نونجب اهب ُ رَماق ُي ملا علا يف لا وم األ

. اذه رامِقلا ءاد نم مهباصأ ام مهباصأ مهسفنأ نوملس ملا

تامولعم ىلع زكترت اضيا يه يتلا ةبراضملا الت ماعت نإ

. ابرلا ضحم يه ةساسح ةموتكم

امدنعو ة، براضملا ةدعاق ىلع ةعانصلا و ةراجتلا ىنبُت امدنع و

لوؤيسف ، ةموتكملا تامولعملا ىلع لوصحلا اب رلاِّ دايسأ رودقمب نوكي

لمعلا ىلإ لا قتن واال حْدَكلا و ةعانصلا ب لمعلا راسحنا ىلإ رم األ

ةاهُّدلا ابرلا دايسأ رمأ عوط ةعانصلا و ةراجتلا نوكتف ، ةبراضملا ب

دهجلا ب سانلا نم لا يجأ اهيف تلمع ٍ ةورث نم عمتجا امو !. ةرَكَملا

الت ماع م نم دحاو م وي نوضغ يف كئلوأ يدايأ ىلإ قلزنيس قرع لا و

امو ةموتكملا تامولعملا نم مهيتأي ام ىل ع ةدمتعملا ؛ ةبراضملا

. قاوس باأل بع ال تلا نم هنوديكي

ىدحا يهو .Options ةيزيلجن ال اب ىمسيام وا تارا خلاََي تايلمع 9

ثيح مويلا ملا علا يف ابرلا ىلع ةمئاقل ا ة يلا مل ا قاوس اال تايلمع مها

نوكي دقف . لا لآلم ةبيخم اًنايحأ ةبراضملا الت ماع م جئاتن نوكت دق

نأ هِلا مل ديري ال ِب راضملا و . عفترت ملف راعس األ عفترت نأ لومأملا نم

يرتشيف ةعلسلا كلا م ىلإ أجليف . ةرساخ ةبراضم ةيلمع سيبح نوكي

ناقفتي رعسب ةدودحم ةينمز ةَّدُم يف ةعلسلا ءارشب راَيَخلا )هنم )

يف عيبلا ب دعولا رايَخلا اذهل هئارش َءاقل ؛ ُّدَرتسُي ال اًرْجَأ (عفديو . هيلع

ذخأي هنإف ةدملا كلت ءانثأ يف رعسلا عفترا اذإ ف .( ةدودحم ةَّدُم

مل اذإو . اهيف حبريف ةرشابم اهعيبيو ةعلسلا يرتشيف ، كاذ هِراَيَخب

ام ىلع اهنيح هتراسخ رصتقتو . رايَخلا كلذب ذخأي ال هنإف رعسلا عفتري
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لكشب يرجت تايلمعلا هذه ابلا غو رايَخلا ءارشل ٍرجأ نم هعفد

. لا ح لك ىلع ي قيقح ءيش يا لدابت اهيف متي ال ينورتكيلا

يف ضفخنتو عفترت راعس األ لعجي نم هدحو وه ىلا عت هللا نكل

اهعيزوت ديعي مث سانلا نيب تاورثلا عزويف !. ةل داعلا ةرحلا قوسلا

ىلع لياحتلل ةليسو إال وه ام تاراي خلاَ ب لماعتلا و رمَّة. دعب رمًَّة

!. اًضيأ مارح وهو . راعس األ عضو يف هللا ةطلس

ةياعرلا وأ ، ةوشرلا لكش اًنايحأ ا برلا ذخأي . يلا ملا داسفلا و ةوشرلا 10

دارف األ ىلع ةطلس وأ ذوفن ىلع لوصحلل ىطعت يتلا ةيحلصملا

اهرادقم ةمخض ةزئاج لا ثملا ليبس ىلع ذخأنلو . تاسسؤملا و

تاموكحلا ىدحإ لبق نم ىطعت يكيرمأ الر ود فلأ ةئمسمخ

يم ال سإ راَّيَت بحاص ملسم ٍم لِا عل اإلسالم ءادع أل ةيلا وملا ةيم اإلسال

هنإف ةزئاجلا كلتب ملسملا ملا علا لبقي امدنعف . ةموكحلا كلت هتراتخا

؛ افيعض حبصيس وهف . نجسلا يف هسفن سبحي نمك عقاولا يف نوكي

. ءادع لأل ٌرصن اذهو ! اًلعف ثدحي ام اذهو . هل ريثأت ال ؛ دايحلا ىلع

: نولوقيف كاذ مهحاجنب نورخافتي مهدج ون

نيذلا لا جرلا عم انتاق عال يف انن أل ةلوهسب انرصن انزجنأ دقل » 

: يرشبلا لقعلا يف ةيساسح راتو األ رثكأ ىلع انلمع ؛ مهانرتخا

لكو . ةيداملا ت اجاحلا ءارو يعسلا و ، عشجلا و ي، لا م لا ديصرلا

ٌةيفاك ، ًةدرفنم تذخ ُأ ول ، هذه يرشبلا فعضلا طاقن نم ةطقن

هتاعزن ىلإ ناسن اإل ةدارإ مِّلست يهف ؛ للشلا و زجعلا ب مهتباص إل

.« هئدابمو هلا معأ تعاب يتلا

يف دوهيلا نع ِهْرْتِزل1) رو دُو ِثُي ةينويهصلا سسؤم ثدحت (دقل

. ةرصاعملا ةيسايسلا ةينويهصلا سسؤم . يرجم يواسمن يدوهي يفحص :(18601904) لزتره رودويث 1
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؛ نييروث نيحداك نوكن فُعْضَن امدنع » : لا قف ةيدوهيلا ةلودلا )هباتك )

انعم َتْقَوى ىَوْقَن امدنعو . يروثلا بزحلا فص يف نيعبات اًطا َّبُض

فيلأت نم ةيزيلكن باإل باتك نم سبتقم ] .« لا ملا سايكأ نم ةبعرملا انتطلس
ِشي تْا َكَر يف رِشُن ؛ يم اإلسال مَلا علا و ةيدوهيلا )ةرماؤملا ) : يقوراف اإلسالم حابصم

[1967 ةنس ناتسكابلا ب

روهظ انْدِهَش ةريخ األ تاونسلا يف َرِميَّة. هلَا تاططخملا –11

؛ رشبلا َ عشج رشلا ىوق اهيف لغتست ؛ ةديدج ةيناطيش تاططخم

ءاطسبلا نم ، سانلا نم نوريثكلا ف . مهِتاورث ِسانلا ُبلس اهل ىنستيل

ليبق نم تاططخم يف مهلا و مأ اورسخ ، نيعامطلا نم وأ ِجَّذُّسلا و

.( ةيمرهلا تاططخملا )

اًدئاع اهيف لا وم األ يرمثتسمل يطعت ةيلا م ة كرش َّس سؤت ال ثم ثيح

. فراصملا يف ةتباثلا ةدصر األ هيطعت امم ريثكب ربكأ مهلا وم أل

عفدل اهدنع ةظوفحملا َ ةدصر األ ُ ةيلا ملا ة كرشلا هذه مدختس وَت

اًلعف ةكرشلا نأب ربخلا عيِذَي امدنعو . نيمهاسملل ةدوعوملا حابر األ

نيمحازتم سانلا نيب نم نوعا َّ مطلا تفاهتي ، ةريبك اًحابرأ عفدت

ىدل عمجتي امدنعو . ةيلا ملا ةكرشلا هذه يف مهتارخدم رامثتس ال

ضفنت ، اهططخم َهَرِم ةمق ىلإ اهب لص ي ، دوقنلا نم رفاو رادقم ةكرشلا

دق مهلا ومأ نوكتف نورمثتسملا امأ ؛ اهس ال فإ نلعت وأ يفتخت )ةكرشلا )

يف ثدحي ام طبضلا ب اذهو . ابرلا نم ٌبرض اًضيأ اذهو . مهنم تبلس

!. نيملسملا نم اهناكس ةيبلا غ ٍلود نم ريثك

اًلسار م سيراب يف ةفاحصلا يف لمع .1884 ةنس اَّنِيِف يف نوناقلا يف هاروتكدلا ةداهش ىلع لصح

مهعنقيل ملا علا ماكح رواحي أدب مث . ةيرسيوسلا لِزاب ةني 1896 ةنس ىلإ 1891 ةنس نم ةيواسمن ةفيحصل

هيعاسم تقفخأف ؛ يناثلا ديمحلا دبع ينامثعلا ناطلسلا و يناثلا مْلِهْليِف ينامل األ رصيقلا ب ىقتلا ف هراكفأب

.( دوهيلا يح  وتيِغلا ةيحرسمو ، ةدي دجلا ةميدقلا ضر األ باتكو ، ةيدوهيلا ةلودلا باتك (هل ( ) ( ) . اهنيح
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ام ملا علا تاموكح هيف مدختست ٍ رصع يف مويلا شيعن . بيصنايلا 12

نم لا ملا عازتن ال ينطولا بيصنايلا وأ يموكحلا بي صنايلا هوعدت

هنوعدي يذلا ططخملا هيلع موقي ي ذلا أدبملا نإ . سانلا ةماع

وهو  ، ةي مره لا تا ططخم لا يف دوجوملا هسفن وه )بيصنايلا )

بكسب ةماعلا موقيو . سانلا سوفن يف مهولا و عشجلا الل غتسا

امد نع مهولا ربكيو . هتزئاج تدازو همجح ربك املك هيف مهدوقن

حبر نأ لا حلا يطسوتم وأ ءارقفلا نم مهدح أل قبس دق نوكي

مِدْقُي نم لك حبصيو . ءايرث األ رباكأ نم ةأجف ادغ ف ، ىربكلا ةزئاجلا

ودغيو ، َةزئاجلا حبريس هنأب اًمهوتم اًملا ح بيصنايلا ةقاطب ءارش ىلع

. ءايرث األ رباكأ نم ًةأجف

تقرس دق ، بيصنايلا ريدت يتلا ، ةموكحلا نأ رم األ ةقيقحو

. رامقو ةقرس هذهو . هدْحَو عادخلا ب دهج بال اًبسك ققحتل سانلا لا ومأ

اًءزج اهقا فنإب ؛ سانلا ريخل يعاسلا رهظمب ر هَظ َت نأ ةموكحلا لواحتو

ليبق نم ؛ اًيلا ع اًريدقت سانلا اهرِّدقي ٍ تاعورشم ىلع لا ملا نم

هيومت إال وه ام كلذ َّنكل .( اًلثم سرادملا ءانب ك ةيميلعتلا (تاعورشملا

. ابرلا ىلع ٌسَّسؤم بيصنايلا ف اذكهو . بيصنايلا ةقيقحل فييزتو

اهفرعي مويلا م لَا ع يف ىرخ األ ابرلا عاونأ نم اًدج ريثكلا كلا نه

ىلعو . ابرلا نم ةديدج ٌ ةثَدحتسم عاونأ اهضعبو . راجتلا رابك

ىصقأب اولمعيو ، ةفلتخملا ابرلا عاونأ نم مهرْذِح اوذخأي نأ نيملسملا

. هيف عوقولا بنجتل ةطيحلا تاجرد

لضفلا ابرو ةيفرصملا ضورقلا

ضارتق اال لكش ذخأي رصعلا اذه يف دوقنلا ءارشو عيب نإ
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( لْضَفلا اب ِر مساب ىعدي ابرلا نم عون (وهو . فر اصملا نم ةدئافلا ب

نيندعم ىلإ الم سلا و الة صلا هيلع يبنلا راشأ دقل ف ! اًعطق ٌمَّرحم وهو

رمتلا و ريعشلا و حمقلا يه عَلِس عبرأو ةضفلا و بهذلا امه (نينيمث ( )

ٍديب اًديو ٍءاوسب ًءاوس نكي مل ام ْثٍل مِب اًل ِمْث ٍلماعت يأ مَّرحو ؛ حلملا )و

اذهل ٍقرخ يأو . اهب رجَّتُي يتلا علسلا و نداعملا هذهل ٍلَجأ ىلإ )سيلو )

: ابر وه نوناقلا

ىلص هَّللا ُلوُسَر َلا َق : َلا َق هنع هللا يضر ِتِماَّصلا ِنْب َةَداَبُع ْنَع 

، ِّرُبْلا ِب ُّرُبْلا َو ، ِةَّضِفْلا ِب ُةَّضِفْلا َو ، ِبَهَّذلا ِب ُبَهَّذلا ِ» ملسو هيلع هللا

ًءاَوَس ، ٍلْثِمِب اً لْثِم ؛ ِحْلِمْلا ِب ُحْلِمْلا َو ، ِرْمَّتلا ِب ُرْمَّتلا َو ، ِريِعَّشلا ِب ُريِعَّشلا َو

ْمُتْئِش َفْيَك اوُعيِبَف ُفاَنْصَ األ ِهِذَه ْتَفَلَتْخا اَذِإَف ؛ ٍدَيِب اًدَي ، ٍءاَوَسِب

[ ملسم ] .« ٍدَيِب اًدَي َناَك اَذِإ

َلوُسَر َّنَأ ا مهنع هللا يضر َةَرْيَرُه ي ِبَأَو يِّ ِرْدُخْلا ٍديِعَس ي ِبَأ ْنَع 

ٍرْمَتِب ْمُهَء اَجَف ، َرَبْيَخ ىَلَع اً لُجَر َلَمْعَتْسا ملسو هيلع هللا ىلص ِهَّللا

ْنِم َعاَّصلا ُذُخْأَنَل اَّنِإ : َلا َقَف ؟». اَذَكَه َرَب ْيَخ ِرْمَت ُّلُكَأ » : َلا َقَف 1؛ ٍبيِنَج

َعْمَج ْلا ِعِب ، ْلَعْفَت «َال : َلا َقَف . ِةَثَ ال َّثلا ِب ِنْيَعاَّصلا َو ، ِنْيَعاَّصلا ِب اَذَه

. َكِلَذ َلْثِم ِناَزيِمْلا ِفي َلا َقَو .« اًبيِنَج ِمِهاَرَّدلا ِب ْعَتْبا َّمُث ، ِمِهاَرَّدلا ِب
[ يراخبلا ]

هللا يضر ِباللَ َءاَج : َلا َق هنع هللا يضر يَّ رْدُخْ لا ٍديِعَس يِ بَأ نع 

يُّ ِبَّنلا ُهَل َلا َقَف ي2ٍّ؛ ِنْرَب ٍرْمَتِب ملسو هيلع هللا ىلص يِّ ِبَّنلا ىَلِإ هنٌع

ٌرْمَت اَنَدْنِع َناَك : ِبالٌلَ َلا َق ؟». اَذَه َنْيَأ ْنِم » ملسو هيلع هللا ىلص

هيلع هللا ىلص ي ِبَّنلا َمِعْطُنِل ، ٍعاَصِب ِنْيَعاَص ُهْنِم ُتْعِبَف يٌّ، ِدَر

ُنْيَع ؛ ْهَّوَأ ْهَّوَأ » : َكِلَذ َدْنِع ملسو ه يلع هللا ىلص يُّ ِبَّنلا َلا َقَف . َّ ملسو

ٍعْيَبِب َرْمَّتلا ِعِبَف َي ِرَتْشَت ْنَأ َتْدَرَأ اَذِإ ْنِكَلَو ؛ ْلَعْفَت َال ؛ اَبِّرلا ُنْيَع اَبِّرلا

. رمتلا دوجأ نِم : بينجلا رمتلا 1

. رمتلا نم ديج عون : ُّيِنْرَبلا رمتلا 2
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[ يراخبلا ] .« ِهِرَتْشا َّمُث َرَخآ

يٍّ ِنْرَب ٍرْمَتِب ِبالٌلَ َءاَج : َلا َق هنع هللا يضر يَّ رْدُخْلا ٍد يِعَس يِ بَأ نع 

َلا َقَف ؟». اَذَه َنْيَأ ْنِم ِ» ملسو هيلع هللا ىلص هَّللا ُلوُسَر ُهَل َلا َقَف

ِمَعْطَمِل ٍعاَصِب ِنْيَعاَص ُهْنِم ُتْعِبَف يٌء؛ ِدَر اَنَدْنِع َناَك ٌرْمَت : ِبالٌلَ

ُنْيَع ؛ ْهَّوَأ » : َكِلَذ َدْنِع ِهَّللا ُلوُسَر َلا َقَف . ملسو هيلع هللا ىلص يِّ ِبَّنلا

َّمُث َرَخآ ٍعْيَبِب ُهْعِبَف َرْمَّتل ا َي ِرَتْشَت ْنَأ َتْدَرَأ اَذِإ ْنِكَلَو ؛ ْلَعْفَت َال ؛ اَبِّرلا

[ ملسم ] .« ِهِب ِرَتْشا

ىلص ِهَّلل ا ُلوُسَر َرَمَأ َقاَل ُه َّنَأ هنع هللا يضر ٍديِعَس ِنْب ىَيْحَي ْنَع 

ْوَأ ٍبَهَذ ْنِم ِمِناَغَمْلا َنِم ًةَيِنآ اَعيِبَي ْنَأ ِنْيَدْعَّسلا ملسو هيلع هللا

َلا َقَف . اًنْيَع ٍةَثَ ال َثِب ٍةَعَبْرَأ َّلُك ْوَأ ، اًنْيَع ٍةَعَبْرَأِب ٍةَث َثَال َّلُك اَعاَبَف ؛ ٍةَّضِف

أَّطَوُم لا ] .1« اَّدُرَف اَمُتْيَبْرَأ » ملسو هيلع هللا ىلص ِهَّللا ُلوُسَر اَمُهَل
[ كلا م مام لإل

ُراَنيِّدلا » : ِباَّطَخْلا ُنْب ُرَمُع َلا َق : َلا َق ُهَّنَأ ٍدَّمَحُم ِنْب ِمِساَقْلا ِنَع 

ٌئِلا َك ُعاَبُي َوَال ، ِعاَّصلا ِب ُعاَّصلا َو ، ِمَهْرِّدلا ِب ُمَهْرِّدلا َو ، ِراَنيِّدلا ِب

[ كلا م مام لإل أَّطَوُم لا ] .«2 ٍزِجاَنِب

ِةَئاِمِب اًفْرَص َسَمَتْلا ُهَّنَأ يِّ ِرْصَّنلا ِناَثَدَحْلا ِنْب ِسْوَأ ِنْب ِكِلا َم ْنَع 

ىَّتَح ؛ اَنْضَ واَرَتَف ؛ ِهَّللا ِدْيَبُع ُنْب ُةَحْلَط ي ِناَعَدَف : َلا َق ؛ ٍراَنيِد

ي ِنَيِتْأَي ىَّتَح : َلا َق َّمُث ؛ ِهِدَي ِفي اَهُبِّلَقُي َبَهَّذلا َذَخَأَو ي، ِّنِم َفَرَطْصا

َال ِهَّللا «َو : ُرَمُع َلا َقَف . ُعَمْسَي ِباَّطَخْلا ُنْب ُرَمُعَو . ِةَباَغْلا َنِم ي ِنِزاَخ

هيلع هللا ىلص ِهَّللا ُلوُسَر َلا «َق : َلا َق َّمُث .« ُهْنِم َذُخْأَت ىَّتَح ُهْقِراَفُت

َءاَه ِإالَّ اًبِر ِّرُبْلا ِب ُّرُبْلا َو ،3 َءاَهَو َءاَه ِإالَّ اًبِر ِقِرَوْلا ِب ُبَهَّذلا ملسو

َءاَه ِإالَّ اًبِر ِريِعَّشلا ِب ُريِعَّشلا َو ، َءاَهَو َءاَه ِإالَّ اًبِر ِرْمَّتلا ِب ُرْمَّتلا َو ، َءاَهَو

. لَسْرُم ٌثيدح 1

. رِضاحب ٌبئ اغ : يأ 2

. ةضفلا : قِرَولا و . دَيب اًدي : يأ 3
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[ كلا م مام لإل أَّطَوُم لا ] .« َءاَهَو

ِةَئاِمِب اًفْرَص َسَمَتْلا ُهَّنَأ ُهَرَبْخَأ ٍسْوَأ ِنْب ِكِلا َم ْنَع ٍباَهِش ِنْبا ِنَع 

َفَرَطْصا ىَّتَح ؛ اَنْضَواَرَتَف ؛ ِهَ ّللا ِدْيَبُع ُنْب   ُةَحْلَط ي ِناَعَدَف ، ٍراَنيِد

َنِم ي ِنِزا َخ َي ِتْأَي ىَّتَح : َلا َق َّمُث ، ِهِدَي ِفي اَهُبِّلَقُي َبَهَّذلا َذَخَأَف ي؛ ِّنِم

. ُهْنِم َذُ خْأَت ىَّتَح ُهُقِراَفُت َال ِهَّللا «َو : َلا َقَف . َكِلَذ ُعَمْسَي ُرَمُعَو . ِةَباَغْلا

َءاَه ِإالَّ اًبِر ِبَهَّذلا ِب ُبَهَّذلا ِ ملسو هيلع هللا ىلص هَّللا ُلوُسَر َلا َق

َءاَه ِإالَّ اًبِر ِريِعَّشلا ِب ُريِعَّشلا َو ، َءاَهَو َءاَه ِإالَّ اًبِر ِّرُبْلا ِب ُّرُبْلا َو ، َءاَهَو

[ يراخبلا ] .1« َءاَهَو َءاَه ِإالَّ اًبِر ِرْمَّتلا ِب ُرْمَّتلا َو ، َءاَهَو

هنع هللا يضر ِريَّ ْدُخْلا ٍديِعَس اَبَأ َعِمَس ُهَّنَأ ِ تاَّيَّزلا ٍحِلا َص يِ بَأ نع 

َنْبا َّنِإَف : ُهَل ُتْلُقَف .« ِمَهْرِّدلا ِب ُمَهْرِّدلا َو ، ِراَنيِّدلا ِب ُراَنيِّدلا » : ُلوُقَي

يِّ ِبَّنلا َنِم ُهَ تْعِمَس » : ُتْلُقَف ُهُتْلَأَس : ٍديِعَس وُبَأ َلا َقَف . ُهُلوُقَي َال ٍساَّبَع

َكِلَذ ُّلُك » : َلا َق ؟». ِهَّللا ِباَتِك ِفي ُهَتْدَجَو ْوَأ ملسو هيلع هللا ىلص

ي، ِّنِم ملسو هيلع هللا ىلص ِهَّللا ِلوُسَرِب ُمَلْعَأ ْمُتْنَأَو ، ُلوُقَأ َال

اًبِر َال : َلا َق ملسو هيلع هللا ىلص يَّ ِبَّنلا َّنَأ ُةَماَسُأ ي ِنَرَبْخَأ ي ِنَّنِكَلَو

يف ريخأت كانه نوكي امدنع ] ِةَئيِسَّنلا ِفي ِإالَّ [ دوقنلا فرص يف ]

[ يراخبلا ] .«[ ضبقلا

ىتح ؛ اهمهف يف كابتر اال نم اًئيش ةقباسلا ثيداح األ تببس دقل

حضاو اهنومضم إن ُّقحلا و اإلسالم. ماكحأ نومِّلعي نيذلا ةاعدلا نم

نإف ، رخآ لجرل دحاو ٍبهذ ُرانيد هرادقم اًضرق ٌلجر ضرقأ اذإف . اًدج

ىلإ انجتحا اذإو . طقف اًدحاو ٍبهذ َرانيد ِضرقلا ِّدرب همزلي دقعلا صن

يتلا قوسلا يف كلذكف ، ابوروأ ىلإ رفاسن امدنع و رويلا دوقن )ءارش )

اذهو ؛ فنص لك عم هرركيو ءاوَسب )ًءاوسو ) : هلوق فيضي ثيدحلل ةيزيلكن اإل ةمجرتلا يف لص األ يف 1

ِإالَّ ِةَّضِفْلا ِب َةَّضِفْلا َو ، ٍءاَوَسِب ًءاَوَس ِإالَّ ِبَهَّذلا ِب َبَهَّذلا اوُعيِبَت «َال دحلا يف ةضفلا و بهذلا عم ءاج امنإ ظفللا

.« ْمُتْئِش َفْيَك ِبَهَّذلا ِب َةَّضِفْلا َو ضِفْلا ِب َبَهَّذلا اوُعيِبَو ، ٍءاَوَسِب ًءاَوَس
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اند رأ اننأ ول ف . دوقنلا ءارشل سانلا جاتحي ، ةيقيقحلا دوقنلا مدختست

دوقنلا مدختست يتلا قوسلا يف كلذكف الر، ودلا ب ورويلا ءارش

اندرأ ا مبر وأ . ةضفلا مهاردب بهذلا ريناند ءارش ديرن امبر ، ةيقيقحلا

لثامي اذهو رغ صأ ةيبهذ عطق نم اهنزوب ربكأ ةيبهذ عطق (ءارش

اًر ال ود نيرشعلا ةئف نم قاروأ ةسمخب اًلثم الر ود ةئملا ةقرو لا دبتسا

الت ماع ملا هذهو .( ابر اهتاذ ِّدح يف يه ةيقرولا دوقنلا نأ ءانثتساب –

: طرشلا ققحت أن بجي ، ىرخأ اًدوقن اهيف ُدوقنلا لَّدبت ثيح ، دوقنلا ب

. ابرلا نم ةيلا خ نوكتل ؛ ديب اًديو ءاوسب ًءاوس

جاتح ي ناك ْثل مِب اًل ِمْث عيبلا نأ ىلإ هبتنن نأ انل اًدج مهملا نم )و )

ناكم يف متت ةقفصلا ت ناكو ، ءاوسب ًءاوس ةقفصلا نوكت نأ )ىلإ )

؛ ىرتشتو عابت اهريغو رومتلا و ةضفلا و بهذلا ناك امنيح ؛ هسفن عيبلا

: لا مجلا ةراجت يف لا حلا نكي مل كلذ نكل

َّنَأ » : امهنع هللا يضر ٍبِلا َط ىِبَأ ِنْب يِّ ِلَع ِنْب ِدَّمَحُم ِنْب ِنَسَح ْنَع 

اًريِعَب َنيِرْشِعِب ؛ اً ريِفْيَصُع ىَعْدُي ؛ ُهَل اً لَمَج َعاَب ٍبِلا (َط ي ِبَأ َنْب يَّ ِلَع

[ كلا م مام لإل أطوملا ] .1« ٍلَجَأ ىَلِإ

ِةَعَبْرَأِب ًةَلِحاَر ىَرَتْشا هنع هللا يضر َرَمُع َنْب ِهَّللا َدْبَع َّنَأ ٍعِفاَن ْنَع 

[ كلا م مام لإل أطوملا ] .2 ِةَذَبَّرلا ِب اَهَبِحاَص اَهيِفوُي ؛ ِهْيَلَع ٍةَنوُمْضَم ٍةَرِعْبَأ

تناك امنيب ، اًدوقن مَدختسُت نكت مل لا مجلا نأ كلذ يف ببسلا و

لا مجلا راغص نم ةعبرأ تعيب اذكهو . اًدوقن مَدختست اًنايحأ رومتلا

َّة لسب اعابت نأ نكمي ال ءيدرلا رمتلا نم نيتَّلس نكل ؛ غلا ب دحاو لمجب

. ديجلا رمتلا نم

ٌناسنإ ضرق تس ا نأ لا ح يف ةقباس لا ثيداح األ هيلإ اندشرت يذلا امف

تار ال ودلا ب هؤادأ هيلع ناكو ؛ ةيكيرم األ تار ال ودلا ب فرصملا نم اًضرق

.( ليلغلا ءاورإ يف ينابل األ هفعض ؛ فيعض هدانسإ رث األ (اذه 1

.( ليلغلا ءا ورإ يف ينابل األ هحَّحص ؛ حيحص هدانسإ رث األ (اذه 2
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اًطيسو مدختس ت ْثل مِب ِمْثٍل ُةلماعم هذه )نإ ) ؟. كلذك ةيكي رم األ

ةلماعم ا هنأ امبو . اهوحن و حمقلا و ةضفلا و بهذلا لا ح لثامي ؛ لدابتلل

ةلماعملا نوك ت نأب انرمأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ف ، ْثل مِب )ِمْثٍل )

دئاوفلا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثيدح مَّرح اذكهو . ءاوسب ًءاوس

، ةيكيتس ال بلا دوقنلا و ، ةيقرولا دوقنلا ىلع ض رَف ُت يتلا ةيفرصملا

ابر لا نم اصال يه ةيقرولا دوقنلا نا ظح وال ؛ ةينورتكل اإل دوقنلا و

. اهتاذب

، ةضفلا و ، بهذلل ملس و هيلع هللا ىل ص يبنل ا ركذ نم همهفأ امو

نأ ؛ ابرلا الت ماع مب هلك كلذ ةلصو ؛ حلملا و ، رمتلا و ، ريعشلا و ، حمقلا و

نكمي وأ مَدختس ُي كان ةروكذملا علسلا و ةنيمثلا نداعملا هذه نم ا ًّلك

. لدابتلل اًطيسو َم دختس ُي نأ

سانلا همدختسي ، ثيدحلا يف رَكذي مل رخآ ءيش يأ نإف كلذل و

. هسفن حلاُْكم هل نوكيس ، اًدوقن هنومدختسي يأ لدابتلل )اًطيسو )

: كلا م مام اإل أَّطَوُم يف ءاج ام همع دي هنأ انل رهظي يأرلا اذهو

ِفي ِإالَّ اًبِر «َال : ُلوُقَي ِبَّيَسُمْلا َنْب َديِعَس َعِمَس ُهَّنَأ ِداَنِّزلا ي ِبَأ ْنَع 

.« ُبَرْشُي ْوَأ ُلَكْؤُي اَمِب ُنَزوُي ْوَأ ُلا َكُي اَم ْوَأ ٍةَّضِف ْوَأ ٍبَهَذ

ىدؤي نأ دب ال ةيقرولا دوقنلا نم الر ود فلأب اًضرق نإف اذكهو

هيلع صني ضرقلل ءادأ يأو . اًمامت ضِرُتقا امك اًرصح الر ود فلأب

عفدت نأ فرصملا كيلع َفَرَض اذإو . ابر وه ، كلذ ىلع ديزي امب ، دقعلا

كلذ نإف (%6 اًلثم ؛ ضرقلا ىلع ًةدئاف يفاضإ رادقم مع الر ود فل (األ

. ابر اًمتح وهف كلذلو .( ءاوسب ًءاو َس سيل هنكل ْثل مِب اًل ِمْث (نوكيس ( )

. لدابتلل اًطيسو ؛ دوقنلا لمع لمعت ةيكيرم األ تار ال ودلا ألن كلذو

انمادختسا الل حلا نم ناك اذ إ فرعن نأ انل مهملا نمف عبطلا بو

يف اًطيسو نوكتل ةعنطصملا دوقنلا نم اهريغ وأ ةيكيرم األ تار ال ودلا

ىرخ األ لا كش واأل ةيقرولا دوقنلا نأ وه اذه نع باوجلا و . لدابتلا
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ىلع ٌمارحف كلذلو ، ضحم ا بًر اهتاذ دحب يه ةعَنطصملا دوقنلل اًعيمج

يف ميرحتلا اذهل ةلعلا حرشن نأ انلواح دقل . اهب ةلماعملا ملسملا

دوقنلا : ناونعب ةيلا ت ةرقف يف رظنا ) . اذه انباتك نم ةددعتم عضاوم

. ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثيد أحا يف يدقنلا مخضتلا و ةعنطصملا

ىعسن نأ انيلع هنأ حضاولا نم ؟ كلذ لا ِحي هلعف اننكمي يذلا امف

دوقنلا رجهنو ، ةيقيقحلا دوقنلا ب لماعتلا عاجرتس ال نيدهاج

بهذلا نع انل ىنغ ال هنأ يه انهجاوت يتلا ةلكشملا نكل .1 ةعنطصملا

مويلا اإلسالم ءادعأو ؛ ةيقيقحلا دوقنلا ب لمعلا ةداع إل انم دهج يأ يف

بهذلا و ماخلا ِ بهذلا ملا علا يف بهذلا نوزخم يلا مجإب (نومكحتي

.( غوُصملا

ة فِلا خم ٌءارآ – ابرلا و ةيفرصملا دئاوفلا

ةنيدم ، يلا زغلا دمحم خيشلا يرصملا يم اإلسال مِلا علا راز دقل

ألن ؛ ابر تسيل ةيفرصملا دئاوفلا نأب ىتفأو ؛ هتافو ليبق كرويوين

حابرأ نم دئاوفلا عفدتو ، اهدنع ةعَدوملا لا وم األ رمثتست فراصملا

يتلا صصحلا و ةيفرصملا دئاوفلا نيب ىواس كلذبو . تارامثتس اال كلت

فراصملا نأ يه ةقيقحلا و . تاكرشلا يف مهس األ كي لا مل عفدت

. ًةداع لا ملا رمثتست ال يهو ؛ ةدئافلا ب لا ملا ضِ رق ُت ةيلا م ٌتاسسؤم

امدنع ، حابر األ نم ً ةصح رمثتسملا ذخأي نأ رامثتس اال يف لص واأل

ةراسخلا نم ٍةصح مْرُغ كلذك هيلع نكل ، اًحبر يرامثتس اال لمعلا ققحي

لا ملا ضرتقت اهنأ وه فراصملا هلعفت امو . يرامثتس اال ُلمعلا رسخ اذإ

ةدئاف ةبسنب لا ملا كلذ ُضِرقُت مث ، ةددحم ةدئاف ةبسنب نيِعِدوُملا نم

ي بهذلا رانيدلا ) : هباتك يف ربكأ ليصفتب اهحرش ةضفلا و بهذلا دوقن ىلإ ةدوعلا ى لإ فلؤملا ةوعد 1

.( دوقنلا لب قتس مو اإلسالم : يضفلا مهردلا و



144

يف اهتبسنو ضارتق اال يف ةدئافلا ةبسن نيب قرافلا و . كلت نم ىلعأ

نايح األ ضعب يفو . هل اًحبر هبيج يف فرص ملا هعضي ام وه ضارق اإل

ة دئاف ةبسن نيعدوملل عفدي نأ هسفن ىلع فرصملا ضرفي ، اًدج ةردانلا

رايهنا يف ببسلا وه اذهو ؛ ضورقلا ضارقإ نم هلصحي ا مم ىلعأ

. اًنايحأ فراصملا

لمع ةيفيكب هتفرعم ةلقل تناك امنإ يلا زغلا خيشلا ىوتف لعلو

، اهضرقت نأ لدب ، اهلا ومأ رمثتست تناك فراصملا نأ ولف . فراصملا

. راعس األ تضفخن وال ؛ ةيراجتلا قاوس األ ىلع عفنلا مظعأ كلذل ناكل

يوبرل ا ةيبرغلا ةراضحلا ماظن نم ءزج يه ال صا فراصملا و

لا كشأ نم ل كش رامثتس اال ألن اهلا ومأ رمثتست أن لِّ ضفت ال فراصملا و

ىلع يوطني وهف ةراجتلا لا كشأ رئاس لا ح وه امكو ، ةراجتلا

. ةراسخلا ثودح ةصرف حيتت اهرودب ةرطاخملا و . ةرطاخملا

ةموكحلا هتنيع يذلا يواطنط ديس دمحم رصم يتفم ناك كلذك

تسيل ةيفرصملا دئاوفلا نأب لوقي ، رهز لأل اًخيش اًقح ال نِ ّيعو ، ةيرصملا

ماره األ ةديرج يف ، ةيرصملا دئارجلا يف ترشُن ًىوتف ردصأ دقل ف . ابر

ىلعو تارخَّدُملا ىلع دئاوفلا ةيعورشمب اهيف حِّرصي ،1989/9/8 خيراتب

كلت عادي اإل تاداهش ىعدتو . فراصملا اهردصت يتلا عادي اإل تاداهش

هذهو . رامثتس اال تاداهش : ىرخ األ نادلبلا نم ريثك يفو رصم يف

. ابرلا نم اعيمج

هللا ىلص يبنلا ثيداحأ يف ابرلا و يدقنلا مخضتلا و ةعنطصملا دوقنلا

ملسو هيلع

دئاوفلا نأ نوري نيملسملا ءاملع نوَعدُي نم ضعب اًضيأ كلا )نه )
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مخضتلا من ةمجانلا رئاسخلا نم ضِّوعت اهن أل ةغ َّ وسم ةيفرصملا

يه ابرلا وأ ةدئافلا دجن لو األ ماقملا )يفف ) ! حضاف بذك اذهو . يدقنلا

يتلا ثيدحلا داصتق اال ةنعل ىلإ ةيضفملا بابس األ دحأ اهتاذ دحب

داصتق اال تا قولخم نم قولخم مخضتلا ف . يدقنلا مخضتلا اهنوعدي

روهظ لبق اًدوجوم نكي مل و ؛ ةدئافلا ىلع زكترملا ثيدحلا يلا م سأرلا

. ابرلا ىلع ةزكترملا ةثيدحلا ةيلا مسأرلا

ضيوعت درجم نم ريثكب رثكأ لمعت ةدئافلا ف ، يناثلا ما قملا يفو

يف لمعلا ب رمتست اهنكل مخضتلا بقترت فراصملا ف . بَقترملا مخضتلا

نم تاسسؤم نم ةدعاسملا ىلع فراصملا لصحت كلذك . حابر األ ينج

ةدحتملا تاي ال ولا يف ّيِلا َرِدِفلا يداحت اال يطايتح اال فرصملا )ليبق )

. فراصملا لمع يدقنلا مخضتلا دسف ُي اَّلأ نمضتل لخدتت ؛ ةيكيرم األ

لا مع األ رئاس هينجت امم رثكأ اًحابرأ ينجت فراصملا نأ ةقيقحلا و

يتلا دئاوفلا تاعفد نم اهلوخدم ةيبلا غ ىلع لصحت يهو . ةيراجتلا

زيجت يتلا ةيداصتق اال ةفسلفلا نإ . ةليوط ٍدامآ يف نومِراغلا اهيدؤي

. نمث ا هل اهسفن دوقنلا نوكت نأ ىلإ وعدت يتلا ةفسلفلا يه رم األ اذه

بسكت نأ ، سانلا نم حدك وأ دهج يأ بال ، دوقنلا رودقمبف يلا تلا بو

نوكت نأب يدانت هذه نع ا ًمامت ةفلتخم ةمكح نآرقلل ْ نكل . ىرخأ اًدوقن

ْنَأَو ﴿ : حدكلا و دهجلا ب اًمود ةطبترم اه ريغ وأ تن اك ًةيداصتقا )ةرمثلا )

[39 : مجنلا ] ﴾. ىَعَس اَم اَّلِإ ِناَسْنِإْلِل َسْيَل

، داصتق اال يف دوقنلا دِرْوَمب ًةرشابم طبتري مخضتلا ا؛ ًثلا ث

قزرلا عيزوت ناك نامزلا فلا س يفو . تامدخلا و عئاضبلا ىلع ِ بلط لا و

يتلا ؛ دوقنلا دِر ْوَم ةيقيقحلا دوقنلا ب سانلا دميُّ )هناحب ) س هللا نم

، حمقلا و ، ةضفلا مهاردو ، بهذلا ريناند لثم اهتاذ يف اهتميق (نِزتخت

يلا مسأرلا داصتق اال في امأ .( كلذ ريغو ، حلملا ىتحو ، رمتلا و ، ريعشلا و

تاموكحلا و فراصملا باحصأف ؛ دئاوفلا ىلع زكترملا ثيدحلا
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ْنَدَقِة زَب اوماق امدنع كلذ مهل ناك دقو ؛ دوقنلا ْوردِ مَب (نومكحتي

نكمي ال ةيقرو الت مع ةروص ىلع ةعنطصم اًدوقن اوؤشنأف .( دوقنلا

نم ةلهاجلا ةسئابلا ةماعلا اوُّثح مث ، ةيقيقح ٍدوقن يأ ىلإ اهليوحت

وه اذهو . ءايش األ ةميق نيزخت ل ةعنطصملا دوقنلا لوبق ىلع سانلا

!. اب رِّ لا هنإ . رَرَغ لا هنإ . هنيعب عادخلا

مهدهج نول واحي مهدجت و . اوعنص ام ِّرَش يف اوعقو مويلا مهنكل

انيقي نأ ىلا تع هللا لأسن و ىلا تع هللا ةمسق نيفلا خم دوقنلا عيزوت يف

. اوعنص ام َّرشو مه رشَّ

ةيمكب مكحتلا ناكم باإل هنإف دوقنلا عنصت نأ تاموكحلل ناك اذإ ف

. اهب مكحتلا نم دب ال هنأ ةقيقحلا و ؛ داصتق اال يف ةعو نصملا دوقنلا

دقرت انهو ؛ مز ال لا ردقلا ب اهتيمكب مكحتُ ي ام ، اًقلطم لقن مل نإ ، اًردانو

يلا ملا يداصتق اال ثحابلا قفتيو . يدقنلا مخضتلا ةنعل ةذيوعت

: لوقيف حرطلا اذه عم (1 نامديرف نوتليم )

 ناكم لك يفو اًمئاد  يدقنلا مخضتلا نأ ... كلذ نع جتنيو » 

ةيمك يف ٍ ةدايز ب طقف ق لَخ ُي نأ نكميو قَلخُي وهف ؛ ةيدقن ٌ ةرهاظ

: ةيزيلكن باإل ردصملا ] .« اهتاجرخم ةدايز نم اًعراس ت رثكأ دوقنلا
( دوقنلا : ديدجلا الط بلا سيئر يف ؛ دوقنلل ةيمكلا (ةيرظنلا ( ) : نامديرف نوتليم

ةحفصلا .1989 ؛ نوترون ؛ كرويوين . ناموين رتيبو تيغليم يارومو لِوْتيإ نوجل
[28

ةنيعم ةميق هل دعي مل يكيرم األ الر ودلا نأ ىلع رم األ رصتقي وال

اآلن دمتعي حبصأ ىتح ؛ ديدش طارفإب هقاروأ تعبط كلذك لب ، ةددحم

مولعلا يف لبون ةزئاج لا ن . يكيرمأ يداصتقا ملا عو بتاكو ثحاب :(20061912) نامديرف نوُتليِم 1

ربك األ رثؤملا وه لا وم األ دِرْوَم نإ : لوقت يتل ا مْسيِراتيِنوُملا لا هتيرظن هل )تناك .1976 ةنس ةيداصتق اال

ةدحتملا ت اي ال ولا داصتقا هيجوت يف ريبك رثأ هراكفأو هتيرظنل ناكو . عمتجملل يداصتق اال طاشنلا يف

ىلإ بتكلا ىلإ ةيملعلا لئاسرلا نم لا مع األ نم اًريبك اًثرإ لجرلا كرت . ةريخ األ دوقعلا يف ةيكيرم األ

خيراتو صاخلا و ماعلا داصتق اال نوؤش يف تارضاحملا و ةينويزفلتلا الت باقمل ا ىلإ ةيفحصلا االت قملا

. اهريغو داصتق اال
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لا كشأ نم لكش يف ؛ هرايهنا يدافتل ريبكلا يجراخلا بلطلا ىلع

. يدقنلا مخضتلا

(1 نوسرفيج ساموت ةريصبلا ُبحاص ةلودلا ُلجر نادأ (دقل

؛ هلعفت َ مويلا ةيك يرم األ ةموكحلا تحبصأ امب 1816 ماع يف فراصملا

: لا قف

نم دشأ ةيفرصملا تاسسؤملا رطخ نأ ... اًقداص دقتعأ يننإ » 

ىلإ اهعفدل دوقنلا قافنإ أدبم ن أو ؛ شويجلا ةعراقم رطخ

ىلإ ة عا دخَّ ةرظن إال وه ام ، ليومتلا مساب ، ةقح ال لا لا يج األ

ساموت : ةيزيلكن باإل ردصملا ] .« ىربك ةعدخ ىلع ة ينبم لبقتسم لا
؛ ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولل ةيبد األ راث اآل ؛ كرويوين .( تاباتك لا ) : نوسرفيج

[1391 ةحفصلا .1984

ةددحم ةنيعم ةميق عضو ىلإ نوسرفيج ساموت اعد )دقل )

يدقنلا رودلا نع ةرظانم يف 1784 ماع يف كلت هتوعد تناكو الر. ودلل

: ةيكيرم األ ةموكحلل مي ِو قلَا

فيرعت ةقدب ددحن نأ انيلعف ، ان َ تلمع الر ودلا نوكي نأ انررق اذإ » 

: نامريل سيولو لواب نور باتك نم سبتقم : ةيزيلكن باإل ردصملا ] الر». ودلا
. ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا يف بهذلا سلجمل بضتقم ريرقت : بهذلا ةيضق )

[1 ةحفصلا .1982 ؛ وتا ك دهعم ؛ نطنشاو

ةموكحلا تنسح أ يضاملا نرقلا تاينيرشع رخاوأ يفو

يتلا ةيقرولا دوقنلا تنيب دقف الر. ودلل يمازل اإل طبضلا ب ةيكيرم األ

: نأ بهذلا ب تاداهش ةروص ىلع )تناك )

ةدحتملا تاي ال ولا ةنيزخ يف عدو ُأ هنأب دهشت ةقرولا هذه » 

لماحل اهعفد نكمي ةيبهذ عطق ةئيه ىلع اًر ال ود 20 ةيكيرم األ

، ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا يسسؤم دحأو ، يكيرمأ يسايس ركفم :(18261743) نوسرفيج ساموت 1

. اهئاسؤر ثلا ثو
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.1« اهب بلا طي امدنع ةقرولا هذه

ةيق رولا دوقنل ا لدبيو فرصم يأ ىلإ بهذي نأ ناسنإ ألي نكميو

. ةيب ذه عطق ةئيه ىلع ةيقيقح دوقنب

: لوقت تحبصأف ؛ كلذ دعب ةرابعلا تريغت نكل

تاي ال ولا ةنيزخ يف ةينوناق ٌدوقن ةقرولا هذهب لدبتس ُت نأ نكمي » 

.« يداحتا يطايتحا فرصم يأ يف وأ ، ةدحتملا

ليوحتب ؛ ةيقرولا ةلمعلا يلماح قوقح ةديدجلا ةرابعلا تلكأ اذكهو

الت معلا امأ . ةطوبضم لي وحت ةميق ىلع ًءانب بهذ ىلإ مهدوقن

: لوقتف مويلا ةيكيرم األ

اهنم ةماعلا ، اه ِ عيمج نوي دلاُّ ءاد أل ةينوناق دو قن يه ةقرولا هذه » 

.« ةصاخلا و

نأ نكمي فال ، اًمامت ةدساف ٌ دوقن اهنكل ، ةينوناق اًدوقن تناك امبر و

يأ دبيِّل نلو .( كلذ ريغ وأ ةضف وأ اًبهذ ةيقيقح ٌ ةميق اهب (دبتَّل

فرصملا وأ ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا ةنيزخ ناك ول ىتح  فرصم

الر ودلل ناك ولو . اًبهذ ةيكيرم األ تار ال ودلا ب  يداحت اال يطايتح اال

، اًيلمعو . اهسفن ةقرولا يف ةدوجوم يهف ، ةيقيقح ةميق يأ يقرو لا

ىلع لٌا يتحا اذهو ؛ قوسلا اهل اهيطعت يتلا ةميقلا يف ةدوجوم يه

ىلع قبطني اذهو !. ابر هنإ . سيلدتو عادخ هنإ . بذكو ٌ ريوزت هنإ . سانلا

ظلودلا ةيقبل ةيقرولا الت معلا

مأ ةيكيتس بال مأ ةيقرو تناك ءاوس ةعنطصملا دوقنل ا نإ

؛ قوسلا يف بارطضا ألي رثأتلا ةعيرس نوكت نأ إال نكمي ال ةينورتكلإ

. ةبراضملل ٌةضرُع اهن أل

يتلا ، ةبراضملا تايلمعو يدقنلا مخضتلا ثداوح نأ ىرن كلذبو

. اًر ال ود نيرشعلا ةقرو ىلع اهنيح ع وبطملا صنلا وه كلذ 1
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امع ةئشان تاقولخم يه ، ةليقث دويق يف سانلا لبكت تحب صأ

ةلمعلا كلتف . ىلا عت هللا اهعضو يتلا ةلمعلا ان ِْر جهب ؛ بنذ نم هانفرتقا

نإف كلذل . قاوس األ بارطضا نم ا ننصحي نأ نكمي ام يه اهدحو

وعيِّض هن أل ٌَّغ وسم 1 ثيدحلا يداصتق اال نامتئ اال إن : لوقلا ب لدجلا

اًكلا ه اًلحض اًمهف رهظ ُي ؛ يدقنلا مخضتلا نع ةمجانلا رئاسخلا نم

. عوضوملل

مخضتلا ةجح نومدختسي نيذلا ، نيلَّلضملا نيملسملا ىلعو

فرصملا نم ة ضرقتسم لا ةميقلا اوبسحي نأ ، ابرلا غيوستل يدقنلا

فرصملا ىلإ ةادؤملا اهل ةئفاكملا ةميقلا اوبسحي مث ، اًبهذ اهرادقمب

ىدؤملا رادقملا ناكف ؛ نيرادقملا نيب الف تخا يأ كلا نه ناك اذإف . اًبهذ

اإلسالم. همرحي ام وهو ؛ ابرلا ليلد كلذف ؛ ضرقتسم لا رادقملا نم ربكأ

ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا رمأ امدنع هنأ كلذك ظح نال نأ اننكمي

ىلع ةل ال دلا لمحي ءاوَّسلا ف ءاوسب ًءاوس بهذلا ب بهذلا نوكي )نأب )

نأ 1994 ةنس يف هل ،1989 ةنس يف ةيبهذ رانيد ةئم ضرق ُي نم » : نأ

اًرادقم يأ  رثكأ ال اهسفن ةيبهذ لا ريناندلا ةئم ضرقتسم لا نم عجرتسي

يف اهضرقأ يتلا ةيبهذ لا ريناندلا ةئم ةميق نكل .« بهذلا نم اًيواسم

اًلثم حمقلا ةيمك بسحب ،1994 ةنس يف اهنع فلتخت دق 1989 ةنس

ةنس يف ديزي حمقلا رعس لعلف . ريناندلا هذه اهيرتشت نأ نكمي يتلا

يف يرتشت نأ ةئملا ريناندلا ردقت نلو . قاوس األ يف حمقلا صقنل 1994

.1989 ةنس يف اهيرتشت تناك يتلا حمقلا نم اهسفن ةيمكلا 1994 ةنس

ًءاوس  بهذلا ب بهذلا ) : ريغتي ال اًتباث ىقبي نوناقلا ف كلذ نم مغرلا بو

!. ( ءاوسب

نأ مهفنل ناو األ نآ ؛ عوضوملا اذه يف ثيدحلا ماتخ يفو

. ةيفرصملا دئاوفلا يف امك ؛ نمزلا رورمب لا ملا ةدايز : يأ 1
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ابرلا نأ ةقيقحلا ف . ابرلا عاونأ نم عون هتاذ دحب وه يدقنلا مخضتلا

ةاَه ُد (نإ . اًقح انبلُس اننأب انم كارد إ يأ بال ؛ ان لَا ومأ انبلسي فحازلا

ماظنلا نومدختسي فيك نوملعي نيذلا ، داصتق اال يف لا )جرلا

ىلع ؛ يدقنلا مخضتلا ةطاسوب ةلئاطلا حابر األ نولكأيف ؛ مهحلا صمل

، ٍّدكو ٍّدجب ، نولمعيو نولمعي نيذلا ه، لُبلْا كُبلاْم ، جَّذُّسلا ءايرب األ باسح

دوقنلا ةميق يِّندت عم ؛ لقأف لقأ ٍلباقم ىلع اولصحيل ، رثكأ ف رثكأ

. راهنلا و ليللا ّرََك ةعنطصملا ةيقرولا

ىلص يبنلا ثيدح نوملسملا سردي نأ ميظع ُّدِج ٌّمهم ٌرم أل هنإ

يأ ةعنط صملا ةقَدنزملا الت معلا رايهناب هيف ربخأ (يذلا ملسو هيلع هللا

:( اهوحنو ، ةينورتكل واإل ةيكيتس ال بلا و ةيقرولا الت معلا

ُتْعِمَس : َلا َق َبِرَكيِدْعَم ِنْب ِماَدْقِمْل ا ِنَع َمَيْرَم ي ِبَأ ُنْب ِرْكَب يِ بَأ نع 

ٌناَمَز ِساَّنلا ىَلَع َّنَيِتْأَيَل » : ُلوُقَي ِ ملسو هيلع هللا ىلص هَّللا َلوُسَر

[ دمحأ ] .1«[ ةضفلا و بهذلا نم ] ُمَهْرِّدلا َو ُراَنيِّدلا ِإالَّ ِهيِف ُ عَفْنَي َال

ىلع كشوأ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبن هب ربخأ ام نإ

اذهو . بهذلا عن صيل قرولا مدختسي مويلا يلا ملا ماظنلا ف . روهظلا

اآلن: كلذ حرشنسو ؛ ابر ةيقرولا دو قنلا ف ! سانلا ىلع سيلدتو لا يتحا

اهردق ةكرت كل كرتو 1968 ة نس يف يفوت اًّدج كل نأ ضرتفنل

اًريغص تنك كنأ ضرتفنلو . ثر اإل نم َك بيصن تناك ؛ ةيبهذ ةعطق ةئم

ةنس نيرشعو سمخ دعبو َقِصيٍّ. ٍ نمأم يف دوقنلا كل تَظفُحف ، اهنيح

هيف ْ تَظفُح يذلا قودنصلا حت ففُ ، كدوقن َ تبلط [1993 ةنس يف يأ ]

ىلع تيقب لب ؛ صق نت ملو كدوقن دزت مل . ةيبهذ لا عطق لا ةئم َ تيتوأو

يف حجن دقف ! دوقن ةئيه ىلع هتفيظو يف بهذلا حجن دقل . اهلا ح

ىدأ دقل !. ةميقلا ُظفِح يهو ؛ دوقنلا يف ةيمهأ رثك األ ةفيظولا ب مايقلا

. فيعض ثيدح : لا قف طوؤانر األ بيعش دمحأ دنسم تاعبط ىدحإ يف ثيدحلا اذه ىلع )قلع ) 1
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. ناسن اإل خيرات يف ترم يتلا روصعلا لك يف الص خإب ةفيظولا هذه

نم كبيصن ىلع نون َ متؤملا ىأر 1968 ةنس يف هنأ اآلن ضرتفنل نكل

ىلإ ةيقيقح اًدوقن اهتئيه نم ةيبهذ لا عطقلا ةئم اولوحي نأ ةكرتلا

يتلا ةمئ ال ملا ةئيهل ا يه ةيقرولا دوقنلا نأ اوأر دقف . ةعنطصم دوقن

الر ودلا ةو قب اًدج نيرثأتم اوناك دقف . اًبهذ اهنم رثكأ اهيلع دمتع ُي

يدان ي هسفن يكيرم األ الر ودلا ف ؛ ةريبك هب مهتقث تناكو . يكيرم األ

100 تناك اًضرف ةيبهذ لا عطق لا ةئم (اولوحف .« انُتقث «بهللا : ةلوقمب

الر1؛ ود 3500 ةليصحلا تناك ف ةيكيرمأ تار ال ود ىلإ اًبهذ َصة نْو )ُأ

نكي ملو َقِصيٍّ؛ ٍ نمأم يف دوقنلا اوظفحو .1968 ةنس يف كلذ ناكو

. كلذ نم مهعنم ناك هتيصو يف كَّدج ألن اهرامثتسا مهعسوب

ٍتار ال ود كيلإ ءايصو األ رضحأف كدوقن َ تبلط 1993 ةنس يفو

كُّدج كل اهكرت يتلا دوقنلا ديرت كنأ ء ايصو لأل َتركذف . ةيكيرمأ

اولا ز ام مه اًعبطو ، اًبهذ اهولوحيف اودوعيل قوسلا ىلإ اوبهذف ا. هنيعب

ِمَظِعَل اي نكل .« انُتقث «بهللا : لوقت الر ودلا ةقروف الر؛ ودلا ةوقب نوقثي

الر. ود 3500 لباقم يف ةيبهذ عطق 8 قوسلا مهتطعأ امدنع مهتأجافم

دقلف . نيرشعلا و ةسمخلا نينسلا هذه يف ةريبك ةاسأم تثدح دقل

نوكي نأ يف اًس َتِع اًقافخإ قرولا قفخأو . كتورث نم %92 عاض

تناك كتراسخ نأ ةقيقحلا و . ةميقلا ظفحل اً نزخم لمعي ملف . اًدوقن

. عادخلا ب كلا م كوبلسو ؛ مهتبرض رساوكلا برض دقلف . رخآ لجر ل اً حبر

. ابرلا وه كلذو

دوقنلا ف . ةيقيقحلا دوقنلا نع اًمامت ة فلتخم ةعنطصملا دوقنلا نإ

يفو . بهذلا نم مارغ 1,604 وأ ةضفلا نم مارغ 24,057 لثمي اًينوناق 1792 ةنس يكيرم األ الر ودلا ناك 1

يغلأ كلذ دعبو .1971 ةنس نم نماثلا رهشلا يف ةصنو لأل اًر ال ود داعم ددحي ديدج نوناق ردص 1900 ةنس

اًر ال ود 1200 ىلإ مويلا تلصوف الت؛ معلا قوس يف ددحت هتميق تحبصأو بهذلا ب الر ودلا طابترا

. ةدحاولا ةصنوأ لل
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فال ةيقرولا دوقنلا امأ ، ةيرهوج ةميق اهيف اهتاذ يف اهتميق ةيقيقحلا

اهب اهلوادتت يتلا ةميقلا نم طقف يتأت اهتميق لب . اهيف ً ةيرهوج َ ةميق

ماد ام طقف رمتست ةيقرولا دوقنلل ةيقوسلا ةميقلا و . قوسلا ىوق

قوسو . ةقثلا ىلع دمتعي بلطلا و ؛ قوسلا يف اه ل بلط كلا نه

ًىوق يهو  قوسلا يف ةبراضملا ىوق ثبخأ اهمك حت مويلا الت معلا

يأ روهظ د نعو . نطو ألي وال ٍدحأ ألي والٍء بال هيركلا عشجلا ب لمع ت

؛ رارفلا ب نوبراضملا ذوليس ةدشب اهزهيو ةيقوسلا ةقثلا ردكي ءيش

. قباسلا ثيدحلا يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ربخ هب ققحتي ام وهو

طفنلا دراومب اومكحتي نأ نيملسملل ناك اذإ : لا ثملا اذه كيلإو

اًلدب بهذلا ب طفنلا نم مهتارداص ةميق عفد ُت نأب اوبلا طيو مهدنع يتلا

ال يأ اهل ديصر ال ةعنطصم ةيقرو دوقن إال يه ام يتلا ؛ تار ال ودلا [نم

يرجي ناك ام الف خب ؛ هب اهتلدابم نكمي ةيقيقح ةميق وذ ءيش دجوي

؛ ًةقيقح بهذلا نم هلباقي ام هل الر ودلا ناك ثيح اهلوادت أدب امدنع

يدؤ يسف ، فرصم يأ نم اًبهذ الر ودلا ب دبيِّل نأ ناك لجر ألي ]نكميو

ألن ؟ كلذ ثدحي اذاملو . ةيقرولا ةلمعلا ب ةقثلا يف ريبك راي هنا ىلإ كلذ

اهتميقو ؛ اهل ديصر ال ةينورتكل اإل وأ ةيكيتس ال بلا وأ ةيقرولا دوقنلا

اذإف . ةميقلل ًةظفاح هيف سانلا اهدجي يذلا ىدملا ىلع طقف دمتعت

اًنمث بهذلا ب ةبلا طملا و . اهتميق راهنتسف ةلمعلا ب ةماعلا ةقث تعزعزت

يف ةبراضملا ىوق ىعستسو . ةيقرولا دوقنلا ب ةقثلا عزعزيس طفنلل

. رمع لا ةقفص اهيف يتلا ةظحللا كلت زاهتن ال اهعشج لكب الت معلا قوس

رطيسملا ؛ عادخلا يملا علا يلا ملا ماظنلا رايهنا كلذ ببسي نأ نكميو

ساس األ يه دوقنلا نإ . اهل ديصر ال ةيقرو دوقن ىلع دمتعملا و ، مويلا

نابوذ هوعدن نأ نكمي يذلا دوقنلا (رايهناو . لا ملا سأر يف سيئرلا

نمو . ابرلا ىلع ةزكترملا ةيلا مسأرلا رايهنا ىلع اًدهاش نوكيس ، )دوقنلا

نولغتسيس ف نوبراضملا امأ ، نوجانلا مه ةيقيقحلا دوقنلا نوكلتمي
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. مهتايح يف اهون اجت يتلا حابر األ ربكأ نو ن جي ف رايهن اال كلذ ءاهدب

يسيبح نونوكي وس ؛ مهلا ومأ نورسخيسف ةماعلا نم سانلا رئاس امأو

ىلع ةيلا م َمْحَرَقٌة اهنإ . دوقن اهنأب ىهابتت تناك ؛ اهل ةميق ال قاروأ

هيلع هللا ىلص يبنلا دعب ؛ اًضيأ نورخآ اهعقوت دقو . ثو دحلا كشو

نابوذ (حلطصم 1 نوتلش يدوج تم دختسا لا ثملا ليبس ىلع ف ملسو

. يملا علا يلا ملا داصتق اال يف هتبتك يذلا زيمتملا اهباتكل اًناونع )دوقنلا
دقنلا ةموظنم يف ماظنلا ةداعتسا : دوقنلا نابو (ذ : نوتليش يدوج : ةيزيلكن باإل ردصملا ]

[1994 ؛ كرويوين ؛ ةرحلا تاعوبطملا .( ةيملا علا

موؤشملا ريثملا رايهن اال ، ىسني ملا علا كرتن وال ، ىسنن أال انيلعو

ةميق تطبه امدنع ،1980/1/21 يف يكيرم األ الر ودلل هل ريظن ال يذلا

غلبت 1968 يف تناكو ! ةصنو لأل اًر ال ود 850 ىلإ بهذلا لباقم الر ودلا

اًر ال ود 380 ( باتكلا اذه ةباتك تقو مويلا (اهتميقو . ةصنو لأل اًر ال ود 35

روهظ دعب ةرشابم الر ودلا ةميق يف رايهن اال اذه ثدح دقل . ةصنو لأل

طفنلا د راومب تمكحتف ناريإ يف برغلل ةيداعم ةيم ال سإ )ةروث )

ةموكحلا و . يملا علا ماظنلا ىلع ةجراخ ة يم ال سإ ةموكح يناري اإل

، ةيداحلإ ريغ سسأ ىلع دمتعت يملا علا ماظنلا ىلع ةجراخ لا ةيناري اإل

داصتق واال عمتجملا يف يملا علا ماظنلل يداحل اإل جذومنلا ىدحتتو

ال يتلا ةثيدحلا ةيبرو األ ةيداحل اإل ةراضحلا هتجتن أ ي ذلا ؛ ةسايسلا و

حاجنل ٌةجيتن وه يلا حلا هاوتسم يف بهذلا رعس رارقتساو . هلإب نمؤت

. ناريإ يف ةيم اإلسال ةروثلا ءاوتح ال تممُص يتلا تاسايسلا

ماظنلا رايهناب ناريإ يف ةيم اإلسال ةروثلا تدده اذامل نكل

لا يح تمصلا يملا علا يلا ملا داصتق اال ءارب خ مزتلي ؟ يملا علا يلا ملا

حمطت يتلا ةرساكلا ةبراضملا ىوق ىلع رثكأ تمصلا ميخي كلذك ! كلذ

ةدحتملا تاي ال ولا يف اهُتيِص ٌعئاذ االت قمو بتك اهل . ةيداصتق اال مولعلا يف ةثحاب : نوتليش يدوج 1

داقلا رايهن اال اهبتك (نم . ةيكيرم األ
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يبنلا هب ربخأ يذلا ربخلا نو عُي اًعيمج مهن أل كلذ . رايهن اال كلذ ىلإ

نحت مل . هتعاس تكشو أ دقو رم األ نوشخي مهنإ ملسو هيلع هللا ىلص

قيرحلا ناخد نم رهظي اميف رهظت اهتارامأ لوأ نكل ، دعب هتعاس

!. لبقملا

علسلا لدابتل سانلا همدختسا رخآ ط يسو يأ كلا هن سيل امبرو

اه ردصت ؛ ةيقرولا دوقنلا نم رثكأ اذه انرصع يف ابرلا بلا خم هتلا ن

اهل اًكوكص دعت مل مويلا ةيقرولا دوقنلا ف . اهل قاَلَخ ال ةدساف تاموكح

يتلا ةنيمثلا نداعملا نم يأ ؛ ةضفلا و بهذل ا نم لباقم يقيقح ديصر

.( ىرخأ ءايشأ ىلإ سانلا اهلوادتي ة لمع نوكتل ىلا (ع ت هللا اهقلخ

اًعادخ إال تسيل ي هف اذهلو ، عَ نطصم ٌلا م إال يه ام ةيقرولا دوقنلا و

ةرحلا قوسلا ةينب لمجمب رضت يتلا ةعاَّدخلا الت ماع ملا و . اًسيلدتو

الت معلل مويلا المي علا راش تن واال .! ابرلا لا كشأ نم لكش يه ةلداعلا و

ٍةميق نم اهل ديصر ال يتلا ةيق رولا الت معلا يأ ةعاَّدخلا ةيقر (ولا

، ةدئافلا ب ضارتق واال ضارق اإل نم يرجي ام ىلإ ةفاض باإل ، )ةيقيقح

ةشيعم ىلع نميهي يذلا يلا مسأرلا داصتق لال يلعفلا ساس األ قلخي

قادصم دهشيو ةاي حلا هب دتمتس انضعبو ، ةرضاحلا انمايأ يف سانلا

ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هب ربخأ يذلا ربخلا

ملس و هيلع ىهللا لص ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ هنع هللا يض ر َةَرْيَرُه ي ِبَأ ْنَع 

ْمَل ْنِإَف اَبِّرلا َلَكَأ ِإالَّ ٌدَحَأ ىَقْبَي َال ٌناَمَز ِساَّنلا ىَلَع َّنَيِتْأَيَل » : َلا َق

دواد وبأ ] .1« ِهِراَبُغ ْنِم ُه َباَصَأ » : ٍةياور يفو »؛ ِهِراَخُب ْنِم ُهَباَصَأ ُهْلُكْأَي
[ هجام نباو

عادخو ابرلا نع اًديعب همايأ شيعي يم اإلسال ملا علا ناك دقل

دقل . ةينامثعلا ةف ال خلا ءاغلإ ىرج نأ ىلإ ةعنطصملا ةيقرولا الت معلا

. دواد يبأ ننس فيعضو حيحص يف ينابل األ هفعض : فيعض ثيدح 1
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ةيموق ٌ لود ةينامثعلا ةف ال خلا لحم تَّلحو 1924؛ ةنس كلذ ناك

ةميظعلا تاباوبلا تحتف ف ، نيملسملا عاقب فلتخم يف ةيداحلإ

دسجب يداحل اإل يبرغلا يلا مسأرلا داصتق اال رورشل لماكلا جامدن لال

.! ةرح لا قوسلل لماشلا داسف اإل رورشلا كلت نم ناكو ؛ ةيم اإلسال ةم األ

، كلذ مهنكمأ ثيح ، اوردابي نأ مويلا نيملسملا ىلع بجاولا نم نإ

لا خدإ ةداعإ مهنم مزلتسي اذهو ؛ ةرحلا قوسلا عاجرتسا ةلواحمل

. قاوس األ يف لدابتلا تايلمع يف اًطيسو ةيضفلا و ةيبهذلا الت معلا

ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثيدح ركذتنف فقن نأ انيلع متحتيو

: ةيانعو ةَّيورب هسردنو قباسلا

هيلع هللا ىلص ِهَّللا َلوُسَر ُتْعِمَس : َلا َق َبِرَكيِدْعَم ِنْب ِماَدْقِمْلا ِنَع 

ُراَنيِّدلا ِإالَّ ِهيِف ُعَفْنَي َال ٌناَمَز ِساَّنلا ىَلَع َّنَيِتْأَيَل » : ُلوُقَي ملسو

[ دمحأ ] .« ُمَهْرِّدلا َو

ةيمه األ نيبي م لسو هيلع هللا ىلص يبنلا هب ربخأ يذلا ربخلا اذهو

ةيدقنلا قارو لأل هلمكأب يلا ملا ماظنلا ر ايهنا َموي ث دُح يس امل ةميظعلا

، مويلا كلذ يفو . ةينورتكل واإل ةيكيتس ال بلا و اهنم ةيقرول ا ؛ ةعنطصملا

يواست ال اًقاروأ اهلك ةيقرولا الت معلا نوكتس ، هيلت يتلا ماي األ يفو

. اًئيش

عا دخلا اهنم نيبتن 1973 ماع يف ًةبسانم انل ىلا عت هللا رهظأ دقل

ناك 1971 ماع نم نماثلا رهشلا لبقف . ةيقرولا دوقنلا يف نماكلا

نم ٍبلطب كلذ ناكو ، بهذ ىلإ هليوحت نكمي يكيرم األ الر ودلا

تعاب اذإف .(1 زْ دُو نوتيرب ةيقافتا ىلإ اًدانتسا ةيبنج األ (تاموكحلا

يف 1944 ويلوي 22 ىلإ 1 نم دقعنا يذلا يلودلا دقنلا رمتؤمل عئاشلا مس اال :(1944) ُوْدز نوتيرب ةيقافتا 1

ططخلا اوعضو و . ةلود نيعبرأو عبر أل نولثمم رمتؤملا رضح دقو . ةيكيرم األ تملا تاي ال ولا ب نوتيرب تاباغ

تسسأت ف . ةيناثلا ةيملا علا برحلا دعب ةراجتلا ءامنإ عيجشتو يلا ملا يملا علا ماظنلا رارقتسا لجأ نم

ظفح ىلع ةك ِ راشملا نادلبلا تقفاو و . هميظنتو ةيبنج األ الت معلا قوس رارقتسا ظفح لجأ نم ةيقافت اال

ه زكرم الر ودلا حبر و . ةجاحلا دنع بهذلا نم لثامم رعسو الر، ودلا لباقم قيض قاطن يف اهتلمع ةميق
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1970 ماع ىتح هفاشتكا ذنم اهطفن ةيبرعلا ةيطفنلا لودلا ىدحإ

ةصنوأ نويلم فلأ وه هتعمج ام نإف الر، ود نويلم فلأ 35 هنم تنجو

ةلودلا كلت لعلو .[ اًر ال ود 35 اهنيح بهذلا ةصنوأ رعس ناك بهذلا [نم

تار ال ودلل لباقملا بهذلا نم اهديصرب بلا طت أال ررقتس ةيطفنلا

نوتيرب ةيقافتا ىلإ ةدنتسملا ةقثلا نم اهدنع رقتسا ِلَما ةيكيرم (األ

.( زدو

ةيكيرم األ ةموكحلا تصكن 1971 ماع نم نماثلا رهشلا يف نكل

. بهذلا ب الر ودلا ضيوعتب اهمازتلا ب تثكنو ؛ ز دو نوتيرب ةيقافتا )نع )

ةيطفنلا لودلا هتن اجت يذلا بهذلا أدب ؛ ةرغ نيح ىلع اذكهو

ةلودلا ىلع يرصملا شيجلا ضقنا 1973 ماع رخاوأ يفو . ضافخن باال

تأشنأ كلذ دنع . ةمهملا ةيلو األ تاراصتن اال ضعب ققحو ةينو ي هصلا

هجاتح ي امب ينويهصلا نايكلا هب دوزت اًيوج اًرسج ةي كيرم األ ةموكحلا

م لَا علا در ناكو . برحلا ةفك بلقتل ةروطتم ةثيدح ةحلسأ نم

ناكف . ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا نع طفنلا عطق كلذ ىلع يم اإلسال

تضفخناو ةيلا مسأرلا مهس األ قاوسأ ىلع تعقو ةميظع ةمدص كلذ

35 لباقت بهذلا ةصنوأ تناك نأ دعبف ! اًريبك اًضافخنا الر ودلا ةميق

. اًر ال ود 160 لباقت تحبصأ اًر ال ود

: طفنلا عطق ةيلمع تداق يتلا ةيدوعسلا ةلودلا ءازج ناك اذامف

ببسب ؛ اهل تناك يتلا ةيبهذ لا تا صنو األ نويلم ُ فلأ ًةأجف ترخبت دقل

نم ةصنوأ نويلم 220 إال اهل َّقبت ي ملو . يكيرم األ الر ودلا ةميق رايهنا

.( ةصنو لأل اًر ال ود 160 وهو الر، ودلل ديدجلا رعسلا بسحب (بهذلا

ةدحتملا تاي ال ولا ةنميه ى لإ ابوروأ ةنميه نم يملا علا داصتق اال يف ريغتلا سكع ناف ، ةيعجرم ً ةلمع

ضيفختب إال اهل حمسي ملو ؛ ةيجراخلا اه ُ تراجت وبرتل اهت ال مع ةميق ضيفخت نم لودلا تعن وُم . ةيكيرم األ

سوؤرل ةمخض تاكرحت ى لإ ًّا يلود ةيبنج األ الت معلا ب ريبكلا راجت اال ىدأو .10% نم لقأ ةبسنب اهت ال مع

تناك يذلا ةيبنج األ الت معلا رعس رارقتسا مدع ىلإ كل ذ ى دأو ؛ برحلا دعب نارمعلا عيراشمل ةجيتن ؛ لا ملا

.( زدو نوت ي رب ) ةيقافتا ته دطو
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ضِرُف دقل . ًءابه تش ال تو بهذلا نم ةصنوأ نويلم 800 ترخبت اذكهو

لصيف كلملا ليتغا امدنع ربكأ ٌباقع يم اإلسال ملا علا و ةيدوعسلا ىلع

اهسفن يداي األ اهب تماق داسوملا ةينويه صلا تارابختس لال ٍ ةيلمع )يف )

ً ةلواحم تناك يتلا ةملؤملا ةيلمع لا ؛ يملا علا ةراجتلا زكرم ترجف يتلا

. نمحرلا دبع رمع ريرضلا يرصملا خيشلا تاكس إل

عفترا ناريإ يف ةيم اإلسال ةروثلا ترهظ امدنع 1979 ماع يفو

ىلإ طبه يكيرم األ والر دلا نأ يأ ؛ ةصنو لأل اًر ال ود 850 ىلإ بهذلا ر عس

ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا نأ ولف . بهذلا ةصنو أل اًر ال ود 850 ةميق

ةنس في الر ود نويلم فلأ 35 غلبمب طفنلا ةورث نم هتنتجا ام تعاب

، بهذلا نم ةصنوأ نويلم فلأ لباق ي ناك كلذ نأ ضرتفنلو ،1970

امو ، ىش تال دق اهبهذ نم %96 نأ دجتل 1979 ماع يف تقافتس ال

فلأ نم %4 إال اهنيح اهل يرتشي نل الر ود نويلم فلأ 35 نم هتكلتما

نم ىرن نأ لوهذلا ىلع ثعبي اممل هنإ .! ةيبهذلا تا صنو األ نويلم

مهنكمي ال ابرلا عوضوم يف )نييصاصتخا : نيملسم َ ءاملع (نوعدُي

. ابر نم ةيقرولا دوقنلا هلمحت ام ةيؤر

. بهذلا ةصنو أل اًر ال ود 380 يلا وحب مويلا يكيرم األ الر ودلا مَّيقي

دراومب مكحتلا ديعتسي نأ يم اإلسال ملا علل ناك ول هنأ وه هارن امو

ةميق نإف ، بهذلا ب طفنلا عابي نأب بلا طي نأ لبق ىتحو ، هيف طفنلا

يف مث 1974 ماع يف رم األ ناك امك ، اًيودم اًطوقس طقستس الر ودلا

ىلع اوظقيتسيل مويلا كلذ اورظتني أال نيملسملل يغبنيو .1979 ماع

ال ول ثدحت نأ اهل ناك ام ؛ يدقنلا مخضتلا ىعدت ةميظع ةعدخ ةقيقح

مادختسا ىلإ ةدوعلا وه هلمع نيملسملل يغبني ام لقأف . ةيقرولا دوقنلا

. ةيقيقحلا دوقنلا

عاجرتسا نم ةياهنلا يف نيملسملا نحن نكمتنس هللا ءاش نإو

هيلع ىسيع يبنلا لزنيو يدهملا مام اإل رهظي امدنع اإلسالم راد
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. قاوس األ ىلإ ةيقيقحلا دوقنلا ةداعإ اًمازل نوكي مث نمو الم؛ سلا

ةياغلا ءارو نوعسي نييكيرم األ داصتق واال ةسايسلا ءاملع ضعبو

ةديدج ية لود ةيقافتاب دوقنل ا رمأ ةماقتسا ةدوع نونمتي مهف . اهتاذ

رايعم دو جو نم دب ال هنأ دقتعأ انأو .( زدو نوتيرب ةيقافتا (هبشت

رايعملا اذه نكل ؛ يلا ملا ماظنلل ةماقتس اال ةدوعل دهمي ةماعلا لألخالق

ةدوع دهشي ملا علا نأ ةقيقحلا و . يبرغلا عمتجملا يف اًدوجوم دعي مل

الم سلا هيلع بيعش يبنلا مههجاو نيذلا َمْدَين له أل عداخملا داصتق اال

: لا قف مهظعو دقل

ْنِم ٌةَنِّيَب ْمُكْتَءاَج ْدَق ُهُرْ يَغ ٍهَلِإ ْنِم ْمُكَل اَم َهَّللا اوُدُبْعا ِمْوَق اَي ﴿... 

اَلَو ْمُهَءاَيْشَأ َساَّ نلا اوُسَخْبَت اَلَو َناَزيِمْلا َو َلْيَكْلا اوُفْوَأَف ْمُكِّبَر

[85 : فارع [األ ...﴾. اَهِحاَلْصِإ َدْعَب ِضْرَأْلا يِف اوُدِسْفُت

لخاد اًتاومأ مهتكرت يتلا ةميظعلا لز ال زلا ب نيدم ىلا عت هللا رمد دقل

فهكلا ةروس يف سانلا رذنأ ىلا عتو هناحبس وهللا . ةمدهتملا مهتويب

ةعداخملا ةيل امسأرلا هتأشنأ يذلا مويلا م لَا عب لحيس هسفن باقعلا نأب

: ابرلا ىلع ةزكترملا

[8 : فهكلا ] ﴾. 1 اًزُرُج اًديِعَص اَهْيَلَع اَم َنوُلِعاَجَل اَّنِإَو ﴿ 

، ةيوبرل ا دئاوفلا رربي يدقنلا مخضتلا إن : لوقت ٍَّة جحب لا دجلا و

ةجحلا ه ذهب نوذخأي نيذلا ءاملعلا و .! كلذك اًدج ريطخو ؛ دساف ٌلا دج

. ةحراجلا بائذلا بلا خم ى لإ ًا عيمج ةئيربلا فارخلا نودوقي امنإ

نآرقلا ثدحت دقلف ! منهج ران اًعيمج اوشخي نأ اهتاعرو فارخلا ىلعو

ىلا عت هللا اولأسف ، منهج ىلإ مهريصم ناكف مهتداق مهب ررغ ٍسانأ نع

: مهولضأ نيذلا ةداقلا كئلو أل باقعلا فعاضي نأ

[38 : فارع [األ ...﴾. ِراَّنلا َنِم اًفْعِض اًباَذَ ع ْمِهِتآَف اَنوُّلَضَأ ِءاَلُؤَه اَنَّبَر ﴿... 

. هيف تبن ال اًسباي اًبارت : يأ 1
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ةدوعلا ةطاسوب يدقنلا ماظنلا ىلإ ةماقتس اال عاجرإ ةطخ نإ

رومأب نوملسملا مكحتي امن يح اهزاجنإ نكمي بهذلا مادختسا ىلإ

امبر ىرخ األ مكحلا عاونأ نأ كلذ بابسأ نمو اإلسالم. راد ؛ مهتلود

يف هعضتف مهدنع ام ذخأتو ، ةيبهذ كئابس الك تما يف قحلا مهبلست

اذه بلس ؛ لا ثملا ليبس ىلع ةيكيرم األ ةدحتم لا تاي ال ولا يفف . اهيديأ

.1933 ةنس يف (1 تلفزور سيئرلا ةرادإ دهع يف سانلا نم (قحلا

ةيله األ برحلا يف كاذ مهقح سانلا بلس دق ن2) لْو ُك نْي ِل ناك (كلذك

ةقيثو ىلع عيقوتلا لبق نيترم مهنم قحلا اذه بل ُس امك ، ةيكيرم األ

. يكيرم األ روتسدلا

ةحضاو بهذلا ةرداصم ىلع صنت يتلا ةيكيرم األ نيناوقلا و

عيب وأ ءارش ينوناقلا ريغ نم نوكي ةينطولا تامز األ تاقوأ يفف . اًدج

؛ يذيفنتلا رارقلا كلذ نَّيب دقلو . تناك لكش يأب بهذلا كئابس َكْنز وأ

ةبوقعو .3 ةيفرصملا كتارخدم ديم جتب اًعيرس نوناقلا ذيفنت نكمي ف

ةمارغ وأ ، تاونس رشع نجسلا يكيرم األ نوناقلا بسحب فلا خملا

!. اًعم امه كال وأ الر، ود 10000

. اًلثم ةموكحلا الس فإ ةطاسبب نوكت نأ نكمي ةينطولا ةمز واأل

؛ ةيجر اخو ةيلخاد تامازتلا نم اهيلع ام ءاد أل دوقنلا جاتحت يهف

عيمج ىلع الء يتس باال نوكي لولحلا دحأ ؟ ةلكشملا لحت فيكف

ىلع اًلا ثم كي لإو . قحتست امم رثكأب اهتميق نيمختو ؛ ةمِّيقلا تارخدملا

: كلذ

ةدحتملا تاي ال ولا يف زورِْفْلت سيئرلا ةرادإ )تررق ) 1933 ماع يف

بختنا . ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولل نوث ال ثلا و يناثلا سيئرلا :(19451882) تلفزور ون ال يد نيلْكنارف 1

مكحف ؛ ةيلا تتم تارم عبرأ اًسيئر

ىتح 1861 ةنس نم ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولل رشع سداسلا سيئرلا :(18651809) نْلوكنيل ماهاربأ 2

هع يف تلعتشا .1865 ةنس ًةليِغ هلتقم

. نمزلا نم ةرتف رورم دعب اهنع كل جِرفُأ امبرو ؛ فرصملا يف ًةنامأ اهِلعجو اهبحس نم كعنم يأ 3
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ةموكحلا تعفدو . بهذلا نم سانلا يديأب ام ةرداصم ةيكيرم األ

سانلل الغ بلا يف ءاج ام كيلإو . بهذ ةصنوأ لكل اًر ال ود 20,57 سانلل

:1 اهنيح

:1933/4/5 يف رداصلا سيئرلل يذيفنتلا رم األ ىلإ اًدانتسا .... » 

ام لك ميلست ىلإ 1933/5/1 لبق ةردابملا اًعيمج سانلا ىلع

ىلإ ، بهذلا ب كوكصو ، ةيبهذ كئابسو ، ةيبهذ عطق نم نوكلتمي

ةموظنم عبتي فرصم يأ وأ يداحت اال يطايتح اال فرصملا

مرج فرتقي نم َب قاعيسو . يداحت اال يطايتح اال فر صملا

وأ الر، ود 10000 اهردق ةمارغ عفدب يذيفنتلا رم األ ةفلا خم

بسحب كلذو ، نيتبوقعلا اتلكب وأ ، تاونس 10 نجسلا يف ِ سبحلا

.« ةنيزخلا يف رسلا ُ ةنامأ : عيقوتلا . رم األ نم 9 ةرقفلا

ةموكحلا تنلعأ ىتح ، سانلا يديأ يف امم بهذلا عم ُج نإ امو

ديزت يهو ، ةصنو لأل اًر ال ود 35 هردقو بهذلل ديد جلا رعسلا ةيكيرم األ

اهتلكشم ةيكيرم األ ةموكحلا تلحف . قباسلا هرعس نع %70 رادقمب

لمعت ةيم ال سإ ةموكحل نكمي وال ! ابر هنإ . مهلا ومأ مهبلسو سانلا شغب

. اًقلطم اذكه سانلا شغت نأ هللا عرشب

ةدوع دهش ، ةعنطصملا دوقنلا ةروص ىلع ، مويلا ابرلا ملا ع نإ

اوملسأ ةيتف كلا نه ناك دقف . فهكلا ةروس يف روكذملا رشلا نمز

بهللا نمؤي ال مَلٍا ع نم ملظلا و داهطض اال مهباصأف بهللا؛ اونمآ و

، ةلودلا تاطِ ُسُل أشنأ مويلا مَلا علا و . ىرخأ ءايشأ هتدابعب كرشيو

مم األ يف نم األ سلجمو ا، يلعلا ةمكحملا و ، ناملر بلا و ، روتسدلا و

اذهبو ىلا عت هللا عرشب مك حلاُ نم اًلدب اهنيناوقب سانلا مكحتل ؛ ةدحتملا

ٍنمز يف شيعن ؛ فهكلا ةروس يف رِكُذ يذلا نمزلا كلذ يف امك انحبصأ

الغ. بلا كلذل ةروص يزيلكن اإل لص األ يف 1
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ىلإ مهنيد اوظفحيل فهكلا ةروس يف ةيتفلا َّرف دقو بهللا!. كرِّشلا نم

.( ةيسمش ةنس ةئمث ال ثل اًماين ىلا (ع ت هللا مهظفحف ، مهيِوْأي ٍ فهك

اولسري نئل مهعوج مهداقف ، َعوجلا اوسحأ مهتابس نم مهظقيأ امدنعو

نآرقلا ركذ امدنعو . قوسلا نم اًل حال اًماعط مهل يرتشيل مهنم )اًدحاو )

.( قِرَولا مساب اهركذ قوسلا ديري لزن يذلا ىتفلا عم تناك يتلا (دوقنلا

نأ نكم ملا نم نكل ، ةيضفلا دوقنلا اًمومع ينعت ةملكلا هذه هنأ عمو

نأ ىلع ةل ال دلل ، ةيقرولا دوقنلا وأ قَرَولا ىلإ ةراشإ اهيف )نوكي ) ( )

هيف مكاحلا رمأب ةبورضملا دوقنلا ةعنطصملا ةيقرولا دوقنلا )روهظ )

!. ملعأ وهللا . فهكلا ةروس يف روكذملا رشلا نمز ةدوع ىلع ةراشإ

، ابر يه ةعنطصملا ةيقرولا دوقنلا نإ : لوقن قبس امل اًصيخلتو

مهتاورث سانلا بلسل ةثيبخ ةليسو اه نأ يف نمكت مويلا اهتفيظوو

هللا. قزر نم ؛ مهِّدكب اهونتجا يتلا
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: سم اخلا لصفلا

ابرل ا ىلع ةيساس األ دودرلا ضعب

نم مهسفنأ اوص ِّ لخيل ن يملسملل ةنكمملا ةد يحولا ة قيرطلا نإ

نم اًئيش مهسفن أل اوظفحيف ، رضاحلا انرصع يف ابرلل مومسملا قوطلا

اون ِّ وكيف اإلسالم ةعيرشب ام ٍدلب مكح يف مهدهج لذب يف يه ، مهناميإ

يف ناكم يأ يف ةدوجوم ريغ اإلسالم راد نأ امبو اإلسالم. راد اهيف

رم األ ناك امك ؛ ٍتاعامج يف اوَ يحي نا اولواحي نأ مهيلعف مويلا ملا علا

. ةرجهلا لبق اإلسالم رصع يف هيلع

ةرجهلل اًعم دهجلا لذب وه نيملسملا عيمجل ربك األ مهلا نوكي و

. ديدج نم ةنيدملا ىلإ ةكم نم

ىلإ ةعراسملا نم مهل دب فال هللا مكحب اًدلب نوملسملا مكح اذإف

: ابرلا اوزِجانيل ةيلا تلا ريبا دتلا ءارجإ

ضارق اإل حبرلا ءانتج ال ضا رق اإل ىلع يوطن ت ةلماعم (يأُّ (1

نأ هنكمي ال ِض رقملا و . عرش لل ًةفل ا خمو ًةلطاب نوكت ةدئافلا )ب

. هضرق ىلع ةدئاف هنم ذخأيل ضرقتسم لا ىلع يع ديَّ

رعس ىلع رعسلا ة دايز ىلع دمتع ت ة ينامتئا ة لِجآ ة لماع م )يأُّ ) (2

ةلطاب نوكت ، ةلجآ ا هنوك ل إال رعسلا ةدايزل ا هيف رربم وال ، قوسلا

. عرش لل ةفِلا خمو

ثدحي امدنعو . ةي عرش لا دوقنلا يه ةضفلا مهردو بهذلا رانيد (3

مهَّلك تامدخلا و تارا قعلا و علسلا يعئاب و مهَّلك نيلماعلا نإف كلذ

نم اًلدب ةضف وأ اًبهذ مهل امب اوبلا طي نأ مهرودقمب نوكيس

نوكتل مهدوقع غوص اوديعي نأ مهل نوكيسو ، ةيقرولا دوقنلا

. ةعنطصملا ةيقرولا دوقنلا نم اًلدب ةيقيقحلا دوقنلا ىلع ًةسسؤم
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هعيبت اميف ، كلذ يف مه َ تودق ةيم اإلسال ةموكحلا نوكتسو

نوكي نأ اهتبلا طمب  اًلثم طفنلا ك  اهتاورث نم ىرخ األ لودلل

!. ت ار ال ودلا ب ال بهذلا ب عفدلا

عدرت ةغلا ب ٌةربع اهيف ةيساق ٌ ةبوقع ماظنلا يف نوكي نأ يغبني (4

ابرلا لا صئتساب ةلصتملا تاعيرشت لا قرخ لواحي نم لك ةدشب

. عمتجملا نم

ىلإ يدؤيس ة يعرش اًدوقن ةضفلا و بهذلا دوقن لوخد نإ

نم ءارقفلا عومج حلا ص يف نوكيس كلذو ، ةيقرولا دوقنلا رايه ان

ٌءيش مهيدل سيل امبر وأ هورسخيل ليلقلا مهيدل نوكيس نيذلا سانلا

نل نيذلا ةرساك لا ةبخنلا ب لحت ةريبك ةثراك نوكتس اهنكل . هنورسخي

نودبكتي ف ، ةعورشم ريغ قرطب مهتاورث ةداي ز نم اهدعب اونكمتي

. رايهن اال كلذ دع ب ةحداف رئاسخ

داصتق اال يف ةيوبنلا َّة نسلا و نيَّ دلا

دب ال اإلسالم راد نوملسملا هيف عجرتسي يذلا مويلا يتأي نأ ىلإ

نم ريثكلا كلا نهو . ابرلا راطخأ نم ليلقتلل ةلا عف ةطخ دوجو نم

. داصتق اال يف ةيوبنلا َّة نسلا يف اهدجن ؛ كلذل قرطلا

ام إال نويدلا لمح بنجت مهيلع نأ اوم لعَي نأ نيملسملل يغبنيف

لكب اوعسيلف اًنيد نولمحي اونا ك اذإو ، ةديدشلا ةرورضلا هيلإ مهتأجلأ

مهيمحي يئاقو ريبدت ل س اس األ عضي رم األ اذهف . هنم الص خلل مهدهج

وهو ؛ مويلا نيملسملا تاعمتجم يف اًراش تنا ابرلا لا كشأ رثكأ نم

يفف . ةفلتخملا ةيلا ملا تاسسؤملا و فراصملا نم ةدئافلا ب ضارتق اال

انل دب ال ، نويدلا ب لصتت يتلا داصتق اال يف َّة نسلا عاجرتسا ليبس
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نيملسملا حصنن نحنف اذل . ابرلا ةبراحمل ةلا عف ةطخ عبتن نأ ًةقيقح

يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نسَّة مهميلعتب أدبت ةطخ يف ءدبلا ب

. نيَّدلا و داصتق اال رومأ

نأ مويلا ضر األ ءاحنأ يف نيملسملا تاعم تجم ىلع ٌماز لِف

هيلع هللا ىلص يبنلا نع ثيداحأ نم هركذنس ام اوم ِّلعيو اوسردي

ثيداح األ هذه رشتنت نأ يغبنيو . نيَّدلا عوضومب ةلصلا ِ ةقيثو ملسو

ةبطخ َّص صخت نأ نكميف . ةبسانم لك يف مهنيب عيشتو ، نيملسملا نيب

ىلص يبنلا نسَّة يف داصتق واال نيَّدلا عوضوم نع ثيدحلل ةعمجلا

دجاسملا يف قَّلعت ةيقرو تارشن ضوَع ت نأ نكميو . ملسو هيلع هللا

يف ثيداح األ هذه سَّردت نأ نكمي امك ، ثيداح األ هذه نمضتت

: نيملسملا سرادم

ملسو هيلع هللا ىلص هَّللا َلوُسَر َّنَأ اهنع هللا يضر َةَشِئاَع ْنَع 

ِمَثْأَمْلا َنِم َكِب ُذوُعَأ ي ِّنِإ َّمُهَّللا » : ُلوُقَيَو الِةَ َّصلا ِفي وُعْدَي َناَك

ِهَّللا َلوُسَر اَي ُذيِعَتْسَت اَم َرَثْكَأ اَم : ٌلِئاَق ُهَل َلا َقَف .«[ نْيَّدلا ] ِمَرْغَمْلا َو

َدَعَوَو َبَذَكَف َثَّدَح َمِرَغ اَذِإ َلُجَّرلا َّنِإ » : َلا َق !. ِمَرْغَمْلا َنِم

[ يراخبلا ] .« َفَلْخَأَف

نحنف كلذل ؛ نيَّدلا نم بهللا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ذاع تسا دقل

دُّ هُي لب مهدحو سانلا د ارفأ ُّد هُي ال نيَّدلا ف . رورشلا نم اًّ رش نيَّدلا ىرن

اهلمجمب ةيم اإلسال ةراضحلا نأ ةقيقحلا و . اًضيأ تاموكحلا و لودلا

مهنإ : اًلعف موللا قحتسي نم مولن نأ ان يلع اذل . نيَّدلا ب َ مويلا تمِّد ُه
1 نييطارق وري بلا نم داحل واإل رُّوطتلا تاوعد باحصأ

تاعماجلا نم د اصتق اال يف تاداهش نولمحي نيذلا 2 نييطارقونكتلا و

يف ةيراسلا ةيداصتق اال ةنايخلا ىلع فرشت يتلا ؛ ةيبرغلا ةيداحل اإل

.( ةلودلا يفظوم نييموكحلا (نيلماعلا 1

. ةفلت خملا مول علا ب نيلغتشملا 2
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مولن نأ انيلع . ةيرشبلا تاعمتجملا رئاسو هرسأب يم اإلسال عمتجملا

تاموكحلا و ، مهوحنو نيط ال سلا و ءارم واأل كولملا و ءاسؤرلا كلذك

ةراضحلا نع يداقتعاب ًةباين مويلا نيملسملا باقرب مك حتت ]يتلا ]

لوح فتلا يذلا تيمملا قو َّ طلا نإ . جوجأمو جوجأيل ةنميهملا ةيبرغلا

ابوروأ تحجن نأ دعب يلعف لا لكشتلا ب أدب مويلا يم اإلسال ملا علا قنع

نم ةريغص ً ةينطو ٍتاموكح اهب تْل َ دبتساو ةف ال خلا ىلع ءاضقلا يف

يه تاموكحلا هذهو . اهلك يم اإلسال ملا علا ءاجرأ يف جوجأ مو جوجأي

امنيأ ةرساكلا ةبخنلا ةمدخل تبصُن امنإ اهن أل جوجأمو جوجأي نم

. تدجُو

ينطو ْخٍل دَب اًنادلب يلودلا كنبلا اهفنصي اًدلب 32 مويلا كلا نه و

تامدخ عفدت نأ اهيلعو . ةريبكلا نويُّدلا ءابعأ تحت حنرتت ضفخنم

رِّدصت وأ ، يلحملا جتانلا يلا مجإ نم %80 قوفت الٍت دعمب 1 اهنويد

يف اًدلب 25 نادلبلا كلت نمو . اهتارداص نم %220 اهنويد ةمدخل

يتلا ملا علا نم ةعقبلا يف ةصاخبو ، ةيقيرفإب ىربكلا ءارحصلا عاقصأ

رامعتس لال لغلغت لوطأو قمعأب ، نورعشي اولا ز امو ، اهلهأ رعش

. رساكلا يبورو األ

ماع يف الر ود نويلم ف لأ 210 ناك نادلبلا هذه نويد يلا مجإ نإ

ماع يفو .1980 ماع يف هيلع ناك امع تارم عبرأب هنم رثكأ وهو 1994

إال تعاطتسا ام اهنكل الر؛ ود نويلم فلأ 16 عفدت نأ اهيل ع ناك 1995

. نيَّدلا تارخأتم ىلإ فيضأ يقابلا و ، غلبملا اذه فصن نم لقأ عفدت نأ

نيب ةوجفلا دادزت مويلا ملا علا لود ددع يف ةمئادلا ةدايزلا عمو

رم ىلع ةوجفلا تمنو ؛ عفدلا ىلع ةردقلا و دئاوفلا عفدب تاما زتل اال

اًد ارفأ لودلا هذه تناك ولو . هؤادأ لودلل نكمي امم ريثكب رثكأ نامزلا

. اهدئاوف : يأ 1
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داع تُف . اهس ال فإ الن عإب اهتطرو نم صلختلا تعاطتس ال سانلا نم

اذه نكل . ىرخأ ًةَّرَك نيَّدلا يف ءدبلا ةص رف اهل نوكتو 1؛ اهنو يد ةلودج

؛ ةثيدحلا لودلا يف ةمظتنملا ةيرشب لا تاعمتجملا ىلع قبطني ال رم األ

هرظتنت يذلا ردقلا وه كلذو . نيَّدلا باحصأ دنع اًديبع اوحبصأ دق فل

. ملا علا لود رئاس

؟ ابرلا ةلكشم مع لماعتلا يف اندشريل اإلسالم انل همدق يذلا امف

يِّ ِبَّنلا َدْنِع اًسوُلُج اَّنُك » : َلا َق هنع هللا يضر ِعَوْكَ األ ِنْب َةَمَلَس ْنَع 

: َلا َقَف . اَهْيَلَع ِّلَص : اوُلا َقَف ؛ ٍةَزاَنَجِب َي ِتُأ ْذِإ ملسو هيلع هللا ىلص

ىَّلَصَف َلا. : اوُلا َق ؟. اًئْيَش َكَرَت ْلَهَف : َلا َق َلا. : اوُلا َق ؟. ٌنْيَد ِهْيَلَع ْلَه

. اَهْيَلَع ِّلَص ، ِهَّللا َلوُسَر اَي : اوُلا َقَف ؛ ىَرْخُأ ٍةَزاَنَجِب َي ِتُأ َّمُث . ِهْيَلَع

َةَثَ َثال : اوُلا َق ؟. اًئْيَش َكَرَت ْلَهَف : َلا َق . ْمَعَن : َليِق ؟. ٌنْيَد ِهْيَلَع ْلَه : َلا َق

ْلَه : َلا َق . اَهْيَلَع ِّلَص : اوُلا َقَف ؛ ِةَثِلا َّثلا ِب َي ِتُأ َّمُث . اَهْيَلَع ىَّلَصَف . َريِناَنَد

. َريِناَنَد ُةَثَ َثال : اوُلا َق ؟. ٌنْيَد ِهْيَلَع ْلَهَف : َلا َق َلا. : اوُلا َق ؟. اًئْيَش َكَرَت

، ِهَّللا َلوُسَر اَي ِهْيَلَع ِّلَص : َةَداَتَق وُبَأ َلا َق . ْمُكِبِحاَص ىَ لَع اوُّلَص : َلا َق

[ يراخبلا ] .2« ِهْيَلَع ىَّلَصَف . ُهُنْيَد يَّ َلَعَو

هيلع هللا ىلص يِّ ِبَّنلا َعَم ي ِشْمَأ ُتْنُك هنع هللا يضر ٍّرَذ وُبَأ َلا «َق 

اَبَأ اَي اَل: َقَف ُأُحد]؛ لبج ] ٌدُحُأ اَنَلَبْقَتْساَف ، ِةَنيِدَمْلا ِةَّرَح ِفي ملسو

ٍدُحُأ َلْثِم ي ِدْنِع نَأَّ ي ِنُّرُسَي اَم : َلا َق . ِهَّللا َلوُسَر اَي َكْيَّبَل : ُتْلُق . ٍّرَذ

ِإالَّ ، ٌراَنيِد ُهْنِم ي ِدْنِعَو [ يلا يللا نم ] ٌةَثِلا َث يَّ َلَع ي ِضْمَت ، اًبَهَذ اَذَه

[ يراخبلا ] . ...« ٍنْيَدِل ُهُدِصْرُ أ اًئْيَش

يتلا ؛ داصتق اال يف َّة نسلا ماكح أل اًضيأ ثيدحلا اذه سسؤي

. اهنع دئاوفلا نم ءيش عضو 1

يتأ » : ةيلا تلا ةغيصلا ب ءاج دقف ؛ طْقَس يراخبلا حيحص نم ثيدحلل ةيزيلكن اإل ةمجرتلا يف لص األ )يف ) 2

؛ ىرخأ ةزانجب يتأ مث . هيلع ىلصف ال. : اولا ق ؟. ني َد هيلع له : لا قف بحاص ىلع يلصيل يبنلا (ىلإ ةزانجب

َّ يلعو هللا لوسر   اي هيلع لصِّ : ةداتق وبأ لا ق . مكبحاص ىلع ا ولص : لا ق . معن : اولا ق ؟. ني َد هيلع له : لا فق

.« هيلع ىلصف . هني َد
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هللا ىلص يبنلا ناك اذكهو  هنم اًلدب قافن اإل عجشتو ، لا ملا َكْنز هركت

لا ملا قفنُي امدنعف . مايأ ةث ثال يف بهذ نم اًلبج ِلُيْنِفَق ملسو هيلع

قافن لإل يغبني نكل . اًنيتم اًيوق هلعجيو داصتق اال ةرود يف لخدي هنإف

ي تلا شيعلا ةطا سب عم اًمغانتم ؛ ةيوبنلا َّة نسلا ىده ىلع نوكي نأ

نوكي نأ يغبني قافن اإل اذهف !. ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اهايحي ناك

قافن اإل نإف كلذك . ةيك ال هتس اال عئاضبلل ال ؛ ةيجاتن اإل لا مع لأل اًهَّجوم

. تا ريخلا هوجو يف لَذبُي نأ بجي

هللا ىلص ِهَّللا ُلوُسَر َلا َق : َلا َق هنع هللا يضر َةَرْيَرُه يِ بَأ نع 

هب يدؤي ام هدنع [َمن يِّ ِنَغْلا [ نيَّدلا ءادأ ريخأت ] ُلْطَم » ملسو هيلع

[ يراخبلا ] .«[ ٌفْيَح وأ ٌثْبُخ ] ٌمْلُظ [ هنيَد

ىلص يبنلا ثيدح نم لا وق األ هذهف ، كلذ لا يح كش يأ كرواس اذإ و

: ناك فرظ يأ يف هنأ كش يأ بال ررقت ، ةيلا تلا راث واآل ملسو هيلع هللا

ءادأ لواحي نأ لبق اً لوأ هنيَد يدؤي نأ اًنْيَد لمحي نم لك ىلع

: جحلا ةضيرف

ىلص ِهَّللا ِلوُسَر ْنَع هنع هللا يض ر ِهيِبَأ ْنَع ِديِرَّشلا ِنْب وِرْمَع ْنَع 

ُّلِحُي [ نيَّدلا ءادأ يف ريخأتلا ] ِدِجاَوْلا «َليُّ : َلا َق ملسو هيلع هللا

ُظَّلَغُي : ُهَضْ رِع ُّلِحُي : ِكَراَبُمْلا ُنْبا َلا َق .1« ُهَتَبوُقُعَو [ هَيزِخ ] ُهَضْرِع

[ يئاسنلا و دواد وبأ ] . ُهَل ُسَبْحُي : ُهَتَبو ُقُعَو ، ُهَل

هللا ىلص ِهَّل لا ِلوُسَر ْنَع ُثِّدَحُي هنع هللا يض ر َةَداَتَق ىِبَأ ْنَع 

ِهَّللا ِليِبَس ِفي َداَهِجْلا َّنَأ » : ْمُهَل َرَكَذَف ْمِهيِف َماَق ُهَّنَأ ملسو هيلع

؛ ِهَّللا َلوُسَر اَي : َلا َقَف ٌلُجَر َماَقَف .« ِلا َمْعَ األ ُلَضْفَأ ِهَّللا ِب َناَميِ َواإل

ُهَل َلا َقَف َي؟ اَياَطَخ ي ِّنَع ُرَّفَكُت ِهَّللا ِليِبَس ِفي ُتْلِتُق ْنِإ َتْيَأَرَأ

، ٌبِسَتْحُم ٌرِباَص َتْنَأَو ؛ ِهَّللا ِليِبَس ِفي َتْلِتُق ْنِإ ْمَعَن » :) ِهَّللا ُلوُسَر

.( دواد يبأ ننس فيعضو حيحص يف ينابل األ هنَّسح ؛ نسح ثيدحلا (و . ِّينغلا ةلطامم وأ ُعْنم : دِجاولا ُّيَل 1
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َفْيَك » : ملسو هيلع هللا ىل ص ِهَّللا ُلوُسَر َلا َق َّمُث .« ٍرِبْدُم ُرْيَغ ٌلِبْقُم

َي؟ اَياَطَخ ي ِّنَع ُرَّفَكُتَأ ِهَّللا ِليِبَس ِفي ُتْلِتُق ْنِإ َتْيَأَرَأ : َلا َق ؟». َتْلُق

ٌرِباَص َتْنَأَو ؛ ْمَعَن » ملسو هيلع هللا ىلص ِهَّللا ُلوُسَر َلا َقَف

َلا َق الم سلا هيل ع َليِرْبِج َّنِإَف ؛ َنْيَ ّدلا ِإالَّ ؛ ٍرِبْدُم ُرْيَغ ٌلِبْقُم ، ٌبِسَتْحُم

[ ملسم ] .« َكِلَذ ِلي

هَّللا َلوُسَر َّنَأ هنع هللا يض ر ِصاَعْل ا ِنْب وِرْمَع ِنْب ِهَّللا ِدْبَع ْنَع 

.« َنْي دلاَّ ِإالَّ ٍبْن َذ ُّلُك ِديِهَّشلِل ُرَفْغُي » : َلا َق ملسو هيلع هللا ىلص
[ ملسم ]

ملسو هيلع هللا ىلص يِّ ِبَّنلا نَِع هنع هللا يض ر َةَرْيَرُه ي ِبَأ ْنَع 

دمحأ ] .1« ُهْنَع ىَضْقُي ىَّتَح ِهِنْيَدِب ٌةَقَّلَعُم ِنِمْؤُمْلا ُسْفَن » : َلا َق
[ يذمرتلا و

هللا ىلص ِهَّللا ِلوُسَر عْنَ هنع هللا يض ر يَّ ِرَعْشَ األ ىَسوُم ي ِبَأ ْنَع 

ٌدْبَع اَهِب ُهاَقْلَي ْنَأ ِهَّللا َدْنِع ِبوُنُّذلا َمَظْعَأ َّنِإ » : َلا َق ُهَّنَأ ملسو هيلع

َال ٌنْيَد ِهْيَلَعَو ٌلُجَر َتوُمَي ْنَأ  اَهْنَع ُهَّللا ىَه َن ي ِتَّلا ِرِئاَبَكْلا َدْعَب 

[ دواد وبأو دمحأ ] .2« ًءاَضَق ُهَل ُعَدَي

اً سوُلُج اَّنُك : َلا َق هنع هللا يض ر ٍشْحَج ِنْب ِهَّللا ِدْبَع ُنْب ِ دَّمَحُم نع 

هيلع هللا ىلص ِهَّللا ُلوُسَرَو ؛ ُزِئاَنَجْلا ُعَضوُت ُثْيَح ِدِجْسَمْلا ِءاَنِفِب

ملسو هيلع هللا ىلص ِهَّللا ُلوُسَر َعَفَرَف ؛ اَنْيَرْهَظ َنْيَب ٌسِلا َج ملسو

ىَلَع ُهَدَي َعَضَوَو ، ُهَرَصَب َأَطْأَط َّمُث ، َرَظَنَف ، ِءاَمَّسلا َلَبِق ُهَرَصَب

َنِم َلَزَن اَذاَم ! ِهَّللا َناَحْبُس ! ِهَّللا َناَحْبُس » : َلا َق َّمُث ؛ ِهِتَه ْبَج

ىَّتَح اً رْيَخ اَهَرَن ْمَلَف ، اَنَتَلْيَلَو اَنَمْوَي اَنْتَكَسَف : َلا َق .«! ِديِدْشَّتلا

اَم ملسو هيلع هللا ىلص ِهَّللا َلوُسَر ُتْلَأَسَف : ٌدَّمَحُم َلا َق . اَنْحَبْصَأ

، ِهِدَيِب ٍدَّمَ حُم ُسْف َن ي ِذَّلا َو ؛ ِنْيَّدلا «ِفي : َلا َق ؟. َلَزَن ىِذَّلا ُديِدْشَّتلا

.( ريغصلا عماجلا فيع ضو حيحص يف ينابل األ هحَّحص ؛ حيحص (ثيدح 1

.( دواد يبأ ننس فيعضو حيحص يف ينابل األ هفَّعض ؛ فيعض (ثيدح 2
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، ِهَّللا ِليِبَس ِفي َلِتُق َّمُث ، َشاَع َّمُث ِهَّللا ِليِبَس ِفي َلِتُق اً لُجَر َّنَأ ْوَل

[ دمحأ ] .1« ُهَنْيَد َي ِضْقَي ىَّتَح َةَّنَجْلا َلَخَد اَم ؛ ٌنْيَد ِهْيَلَعَو َشاَع َّمُث

ةلا قإ ىلع انثحي لا ق ىلا تع هللا إن ىتح ؛ اًدج ليقث ءبع نيَّدلا ف

: نيِدَملا

ْنِإ ْمُكَل ٌرْيَخ اوُقَّدَصَت ْنَأَو ٍةَرَسْ يَم ىَلِإ ٌةَرِظَنَف ٍةَرْسُع وُذ َناَك ْنِإَو ﴿ 

[280 : ةرقبلا ] ﴾. َنوُمَلْعَت ْمُتْنُك

: ىلا تع لا قو

ِةَفَّلَؤُ مْلا َو اَهْي َلَع َنيِلِماَعْلا َو ِنيِكاَسَمْلا َو ِءاَرَقُفْلِل ُتاَقَدَّصلا اَمَّنِإ ﴿ 

ِليِبَّسلا ِنْباَو ِهَّللا ِليِبَس يِفَو َنيِمِراَغْلا َو ِباَقِّرلا يِفَو ْمُهُبوُلُق

[60 : ةبوتلا ] ﴾. ٌميِكَح ٌم يِلَع ُهَّللا َو ِهَّللا َنِم ًةَضيِرَف

يتلا يمأ من ،1957 ةنس يِدلا و ةافو دعب ، اًد يج هركذأ اممو

تناكو . تابسانم عضب يف لا ملا ضارتق ال اهَ رارطضا ؛ هدعب تلمرت

. نيَّدلا ِّمه نم اهيرتعي امِل ؛ مون اهل أنه ي وال ، اًماعط مضهت ال اه رثَإ

. اذكه انؤابآ شاع دقل

نويُّدلا ءادأ ىلع نيرخ اآل ةناعإ

ردابت نأ اهيلع ٌبجاو ملا علا ءاحنأ يف ةيم اإلسال تاعمتجملا نإ

هيبنتب يفتكت ال ةطشنأ ؛ مهدادعإو ةماعلا فيقثتل ةطشنأ ىلإ

دعاست كلذك لب ، نويُّدلا ءابعأ لُّمحت رطاخم ىلإ نيملسملا

. ءابع األ هذه نم الص خلل مهنم نيجاتحملا

ميدقت ىلع نيملسملا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عجش دقل و

وأ ، اهءادأ نوعيطتسي ال نويدب ؛ نيني ِ دَملا نيملسملا مهناوخ إل نوعلا

. ةقايسلا هذهب فيعض : لا قف طوؤانر األ بيعش دمحأ دنسم تاعبط ىدحإ يف ثيدحلا اذه ىلع )قلع ) 1
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: اهئادأ ىلع اوردقي م لو اوتام

هللا ىلص ُّيِبَّنلا َيِتُأ : َلا َق هنع هللا يض ر ِّيِرْدُخْلا ٍدي ِعَس يِبَأ ْنَع 

، اَنْيَلِإ َتَفَتْ لا َف ، يِّلَصُيِل َمَّدَقَتَف ، اَهْيَلَع يَّلَصُيِل ٍةَزاَنَجِب ملسو هيلع

ُهَل َكَرَت ْلَه » : َلا َق . ْمَعَن : اوُلا َق ؟». ٌنْيَد ْمُكُبِحاَص ىَلَع ْلَه » : َلا َقَف

ُنْب ُّيِلَع َلا َق .« ْمُكِبِحاَص ىَلَع اوُّلَص » : َلا َق ال. : اوُلا َق ؟». ٍءاَفَو ْنِم

» : َلا َقَف ، ِهْيَلَع ى َّلَصَف ، َمَّدَقَ تَف . ِهَّللا َلوُسَر   اَي ُهُنْيَد َّيَلَع : ٍبِلا َط يِبَأ

َّكَف ٍمِلْسُم ْنِم اَم . َكيِخَأ َناَهِر َتْكَكَف اَمَك ا؛ رْيًَخ يِلَعُّ اَي ُهَّللا َكاَزَج

[ يوغبلل ةنسلا حرش ] .1« ِةَماَيِقْلا َمْوَي ُهَناَهِر ُهَّللا َّكَف ِإال ِهيِخَأ َناَهِر

ُتْعِمَس : َلا َق مهنع هللا يض ر ِهيِبَأ ْنَع َةَدْيَرُب ِنْب َناَمْيَلُس ْنَع 

ِّلُكِب ُهَلَف ًا رِسْعُم َرَظ ْنَأ ْنَم » : ُلوُق َي ملسو هيلع هللا ىلص ِهَّللا َلوُسَر

ُهَلَف ًا رِسْعُم َرَظْنَأ ْنَم » : ُلوُقَي ُهُتْعِمَس َّمُث : َلا َق .« ٌةَقَدَص ُهُلْثِم ٍمْوَي

ْنَم ُلوُقَت ِهَّللا َلوُسَر اَي «َكُتْعِمَس : ُتْلُق .« ٌةَقَدَص ِهْيَلْثِم ٍمْوَي ِّلُكِب

ْنَم ُلوُقَت َكُتْعِمَس «َّمُث ،« ٌةَقَدَص ُهُلْثِم ٍمْوَي ِّلُكِب ُهَلَف ًا رِسْعُم َرَظْنَأ

ٍمْوَي ِّلُكِب ُهَل » : َلا َق .« ٌةَقَدَص ِهْيَلْثِم ٍمْوَي ِّلُكِب ُهَلَف ًا رِسْعُم َرَظْنَأ

ٍمْوَي ِّلُكِب ُهَلَف ُهَرَظْنَأَف ُنْيَّدلا َّلَح اَذِإَف ؛ ُنْيَّدلا َّلِحَي ْنَأ َلْبَق ٌةَقَدَص

[ دمحأ ] .2« ٌةَقَدَص ِهْيَلْثِم

هيلع هللا ىلص ِهَّللا ُلوُسَر اَنَبَطَخ : َلا َق هنع هللا يض ر َةَرُمَس ْنَع 

َّمُث ؛ ٌدَحَأ ُهْبِجُي ْمَلَف ؟». ُفالٍنَ ي ِنَب ْنِم ٌد َحَأ اَنُه اَه » : َلا َقَف ؛ ملسو

اَه » : َلا َق َّمُث ؛ ٌدَحَأ ُهْبِجُي ْمَلَف ؟». ُفالٍنَ ي ِنَب ْنِم ٌدَحَأ اَنُه اَه » : َلا َق

. ِهَّللا َلوُسَر اَي اَنَأ : َلا َفَق ؛ ٌلُجَر َماَق َف ؟». ُفالنَ ىِنَب ْنِم ٌدَحَأ اَنُه

ْمَل ي ِّنِإ اَمَأ ؟ ِنْيَيَلوُ األ ِنْيَتَّرَمْلا ِفي ي ِنَبيِجُ ت ْنَأ َكَعَنَم اَم » :) َلا َقَف

.( بيهرتلا و بيغرتلا فيعض يف هنم بيرق ظفلب ينابل األ هركذ ؛ اًدج فيعض (ثيدح 1

: ثيدح باتكلل يزيلكن اإل لص األ يف ] .( ةحيحصلا ثيداح األ ةلسلس يف ينابل األ هركذ ؛ حيحص (ثيدح 2

»؛ ٌةَقَدَص ٍمْوَي ِّلُكِب ُهَل َناَك ُهَرَّخَأ ْنَمَف ٌّقَح ٍلُجَر ىَلَع ُهَل َناَك ْنَم » :) ِهَّللا ُلوُسَر اَق : َلا َق ٍنْيَصُح ِنْب َناَرْمِع ْنَع

حيحصلا ثيدحلا انتبثأف . عوضوم : ينابل األ هنع لا قو ، اًدج فيعض هدانسإ : طوؤانر األ بيعش هنع لا ق

.[ هنع ينغيو ، هانعم يف وهف ؛ باتكلا نتم يف هناكم
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ىَّدَأ ُهُتْيَأَر ْدَقَلَف .« ِهِنْيَدِب ٌروُسْأَم ْمُكَبِحاَص َّنِإ ؛ اًرْيَخ ِإالَّ ْمُكِب ْهِّوَنُأ

[ دواد   وبأ ] .1 يٍءْ َشِب ُهُبُلْطَي ٌدَحَأ َي ِقَب اَم ىَّتَح ؛ هْنَُع

هيلع هللا ىلص ِهَّللا ُلوُسَر َناَك : َلا َق هنع هللا يض ر ٍرِباَج ْنَع 

» : َلا َقَف ؛ ٍتِّيَمِب َي ِتُأَف ؛ ٌنْيَد ِهْيَلَعَو َتاَم ٍلُجَر ىَلَع ي ِّلَصُي َال ملسو

.« ْمُكِبِحاَص ىَلَع اوُّلَص » : َلا َق .2 ِناَراَنيِد ؛ ْمَعَن : اوُلا َق ؟». ٌنْيَد ِهْيَلَعَأ

ىَّلَصَف : َلا َق . ِهَّللا َلوُسَر اَي يَّ َلَع اَمُه يُّ: ِراَصْنَ األ َةَداَتَق وُبَأ َلا َقَف

ِلوُسَر ىَلَع ُهَّللا َحَتَف اَّمَلَف ؛ ملسو هيلع هللا ىلص ِهَّللا ُلوُسَر ِهْيَلَع

؛ ِهِسْفَن ْنِم ٍن ِمْؤُم ِّلُكِب ىَلْوَأ اَنَأ » : َلا َق ملسو هيلع هللا ىلص ِهَّللا

[ دواد وبأ ] .3« ِهِتَثَرَوِلَف ا لًا َم َكَرَت ْنَمَو ، ُهُؤاَضَق يَّ َلَعَف اًنْيَد َكَرَت ْنَمَف

نم ريبك ردق هل ملسملا عمتجملل ةيفيقثتلا جماربلا مُّدقت نإ

نيملسملا فيقثت ةيلمع يف ؛ ابرلا نم نيملسملا صيلخت يف ةيمه األ

مهتدعاس م ةيلمع يفو ، مهن ويد نم اوررحتيل مهدهج لذبب مهعانقإو

. كلذ يف

ن سحلا ضرقلا

ىلع ىَّدؤت ةيلمع نيَّدلا ءادأ يف ةأرما وأ لجر ةدعاسم نإ

ضورقلا و . اًضرق ىطعُي وأ ، ًةبه نيدَملا ىطعي نأ نكميف ن. يهجو

ءاد أل ًىمسم اًلجأ ِّد دحي ٍ دقعب نوكيو : نيَّدلا امهلوأ : نيعون ىلع اهرودب

: نسحلا ضرقلا امهيناثو ، دئاوف بال لا ملا سأرل نوكي ءاد األ )نيَّدلا )

بال لا ملا سأرل كلذك نوكي ءاد األ هئادأ يف اًلجأ طرتشي ال ٌنيَد (وهو

.( دئاوف

.( بيهرتلا و بيغرتلا حيحص يف ينابل األ هركذ ؛ حيحص (ثيدح 1

!. « ناَمَهْرِد » : ةيزيلكن اإل ىلإ ثيدحلا ةمجرت يف لص األ يف 2

.( دواد يبأ ننس فيعضو ح يحص في ينابل األ هركذ ؛ حيحص (ثيدح 3
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: نيَّدلا ةيآ يف نآرقلا يف نيَّدلا رِكُذ دقل

ُهوُبُتْكاَف ىًّمَسُم ٍلَجَأ ىَلِإ ٍنْيَدِب ْمُتْنَياَدَت اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ﴿ 

ُهَمَّلَع اَمَك َبُتْكَي ْنَأ ٌبِتاَك َبْأَي اَلَو ِلْدَعْلا ِب ٌبِتاَك ْمُكَنْيَب ْبُتْكَيْلَو

ْسَخْبَي اَلَو ُهَّبَر َهَّللا ِقَّتَيْلَو ُّقَحْلا ِهْ يَلَع يِذَّلا ِلِلْمُيْلَو ْبُتْكَيْلَف ُهَّللا

اَل ْوَأ اًفيِعَض ْوَأ اًهيِفَس ُّقَحْلا ِهْيَلَع يِذَّلا َناَك ْنِإَف اًئْيَش ُهْنِم

ِنْيَديِهَش اوُدِهْشَتْساَو ِلْدَعْلا ِب ُهُّيِلَو ْلِلْمُيْلَف َوُه َّلِمُي ْنَأ ُعيِطَتْسَي

َنْوَضْرَت ْنَّمِم ِناَتَأَرْماَو ٌلُجَرَف ِنْيَلُجَر اَنوُكَي ْمَل ْنِإَف ْمُكِلا َجِر ْنِم

َبْأَي اَلَو ىَرْخُأْلا اَمُهاَدْحِإ َرِّكَذُتَف اَمُهاَدْحِإ َّلِضَت ْنَأ ِءاَدَهُّشلا َنِم

ىَلِإ اًريِب َك وَْأ اًريِغَص ُهوُبُتْكَت ْنَأ اوُمَأْسَت اَلَو اوُعُد اَم اَذِإ ُءاَدَهُّشلا

ْنَأ اَّلِإ اوُباَتْرَت اَّلَأ ىَنْدَأَو ِةَداَهَّشلِل ُمَوْقَأَو ِهَّللا َدْنِع ُطَسْقَأ ْمُكِلَذ ِه ِلَجَأ

اَّلَأ ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسْيَلَف ْمُكَنْيَب اَهَنوُريِدُت ًةَرِضاَح ً ةَراَجِت َنوُكَت

ْنِإَو ٌديِهَش اَلَو ٌبِتاَك َّراَضُي اَلَو ْمُتْعَياَبَت اَذِإ اوُدِهْشَأَو اَهوُبُتْكَت

ٍءْيَش ِّلُكِ ب ُهَّللا َو ُهَّللا ُمُكُمِّلَعُيَو َهَّللا اوُقَّتاَو ْمُكِب ٌقوُسُف ُهَّنِإَف اوُلَعْفَت

[282 : ة رقب لا ] .﴾ ٌميِلَع

ُضِرْقُي يِذَّلا اَذ ْنَم ﴿ : ةددعتم ٍتايآ يف نسحلا ضرقلا رِك ُذ امك

...﴾ اًنَسَح اًضْرَق َهَّللا ُمُتْضَرْقَأَو ﴿... و [245 : ةرقبلا ] ﴾ ... اًنَسَح اًضْرَق َهَّللا

﴿... و [11 : ديدحلا ] ...﴾ اًنَسَح اًضْرَق َهَّللا ُضِرْقُي يِذَّلا اَذ ْنَم و﴿ [12 : ةدئاملا ]

اًنَسَح اًضْرَق َهَّللا اوُضِرْقُت ْنِإ و﴿ [18 : ديدحلا ] ...﴾ اًنَسَح اًضْرَق َهَّللا اوُضَ رْقَأَو

هنأ عمو .[20 : َّمِّل زملا ] ...﴾ اًنَسَح اًضْرَق َهَّللا اوُضِرْقَأَو ﴿... و [17 : نباغتلا ] ...﴾

مدخُتسا َن سحلا ضرقلا ظفل نإف ؛ ىلا )ع ) ت هللا ىلإ هعجرمو رَكذُ ي

نيب هنأ اًضيأ مهفُي مك ؛ هئادأ يف ديق يأ بال نيَّدلا ىلع ةل ال [دلل ( )

دعي كلذل ؛ هنع طقسي نيَّدلا نإف نيَّدلا ءادأ نع نيدَملا زجع نإ ]سانلا

: ري خلا لا معأ نم اًلمع نسحلا ضرقل ا

ًةَريِثَك اًفاَعْضَأ ُهَل ُهَفِعاَضُيَف اًنَسَح اًضْرَق َهَّللا ُضِرْقُي يِذَّلا ذاَ ْنَم ﴿ 

[245 : ةرقبلا ] ﴾. ...
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ِمْن وه هنيد ءادأ يف اًملسم دعاسيل ىطع ُي يذلا نسحلا ضرقلا ف

!. ةفعاضم اًفاعضأ هيلع هبحاص ىلا هللاتع ئفاكيسو ؛ تاريخلا ِفْعل

نيَّدلا ُُّل محتو ِنْوَعلا ُ بلط

ناك ول ىتح ؛ نيَّدلا لمحتو نوعلا بلط بنجتي نأ ملسملا ىلع

: قيضو ةدش يف

هيلع هللا ىلص هللا لُو َرُس لَا َق : لَا َق هنع هللا يض ر ٍ سا َعبَّ ِن بْا َعِن 

َأْن هللا َعَلى َحقًّا نَا َك َ؛ سا نلاَّ َفَكَتَمُه جَا َت حْا َأِو عَا َج «َمْن : ملسو

[ يقهيبلا ] .1« لٍا َحَل ِمْن َسَنٍة ِرْزَق َيْرُزَقُه

ىلص ِهَّللا ُلوُسَر َلا َق : َلا َق هنع هللا يض ر ٍنْيَصُح ِنْب َناَرْمِع ْنَع 

اَبَأ َفِّفَعَتُمْلا َريِقَفْلا َنِمْؤُمْلا ُهَدْبَع ُّبِحُي َهَ ّللا َّنِإ » : ملسو هيلع هللا

هدنع ناك ول ىتح سانلا لا ؤس نع ففعتي نم هنأ ه مهفأ ام ] « ِلا َيِعْلا
[ هجام نبا ] .[ عايج ٌلا َيِع

ىلص ِهَّللا َلوُسَر َعِمَس ُهَّنَأ هنع هللا يض ر يِّ ِراَمْنَ األ َةَشْبَك يِ بَأ ْنَع 

اًثيِدَح ْمُكُثِّدَحُأَو َّنِهْيَلَع ُمِسْقُأ ٌةَثَ «َثال : ُلوُقَي ملسو هيلع هللا

ٌدْبَع َمِلُظ َوَال ، ٍةَقَدَص ْنِم ٍدْبَع ُلا َم َصَقَن اَم » : َلا َق .« ُهوُظَفْحاَف

ِإالَّ ٍةَلَأْسَم َباَب ٌدْبَع َحَتَف َوَال ، اًّزِع ُهَّللا ُهَداَز ِإالَّ اَهْيَلَع َرَبَصَف ًةَم لْظَمَ

اًثيِدَح ْمُكُثِّدَحُأَو » ؛ اَهَوْحَن ًةَمِلَك ْوَأ »؛ ٍرْقَف َباَب ِهْيَلَع ُهَّللا َحَتَف

؛ اًمْلِعَو اً لا َم ُهَّللا ُهَقَزَر ٍدْبَع : ٍرَفَن ِةَعَبْرَ أل اَيْنُ ّدلا اَمَّنِإ » : َلا َق .« ُهوُظَفْح اَف

اَذَهَف ؛ اًّقَح ِهيِف ِهَّلِل ُمَلْعَيَو ، ُهَمِحَر ِهيِف ُلِصَيَو ، ُهَّبَر ِهيِف ي ِقَّتَي َوُهَف

ُقِداَص َوُهَف ؛ اً لا َم ُهْقُزْرَي ْمَلَو اًمْلِع ُهَّللا ُهَقَزَر ٍدْبَعَو ؛ ِلِزاَنَمْلا ِلَضْفَأِب

اَمُهُرْجَأَف ؛ ِهِتَّيِنِب َوُهَف ، ُفالٍنَ ِلَمَعِب ُتْلِمَعَل اً لا َم ِلي َّنَأ ْوَل ُلوُقَي ، ِةَّيِّنلا

.( حيباصملا ةاكشم قيقحت يف ينابل األ هركذ ؛ فيعض (ثيدح 1
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ِهِلا َم ِفي ُطِبْخَي َوُهَف ؛ اًمْلِع ُهْقُزْرَي ْمَلَو اً لا َم ُهَّللا ُهَقَزَر ٍدْبَعَو ؛ ٌءاَوَس

ِهيِف ِهَّلِل ُمَلْعَي َوَال ، ُهَمِحَر ِهيِف ُلِصَي َوَال ، ُهَّبَر ِهيِف ىِقَّتَي َال ، ٍمْلِع ِرْيَغِب

َوُهَف ، اًمْلِع َوَال اً لا َم ُهَّللا ُهْقُزْرَي ْمَل ٍدْبَعَو ؛ ِلِزاَنَمْلا ِثَب ْخَأِب اَذَهَف ؛ اًّقَح

اَمُهُرْزِوَف ؛ ِهِتَّيِنِب َوُهَف ، ُفالٍنَ ِلَمَعِب ِهيِف ُتْلِمَعَل اً لا َم ِلي َّنَأ ْوَل ُلوُقَي

[ يذمرتلا ] .1« ٌءاَوَس

داصتق اال يف َّة نسلا و نشخلا شيعلا

يف لا دتع باال اوذخأي ل ن يملسملل حصنلا يدسن نأ انل يغ بني

ةيوبنلا َّة نسلا رهوج وه كلذ ف ؛ ةايحلا فظشو شيعلا ةطاسبب و ، ةقفنلا

نم الص خلا نم مهن ِّ كمي يذلا ديحولا مهلي بس وهو ، داصتق اال يف

نإف كلذل . لا ملا ظفحو راخد اال نم مهنِّكمي وه كلذك ، ابرلا و نيَّدلا

َّة نسلا عابتاب وه امنإ ابرلا ةحفاكمل ةلماش ةطخ يف يساس األ رصنعلا

اذهو . لا دتعاو ٍ فظشو ٍ ةطاسب يف شيعلا و داصتق اال يف ةيوبنلا

كلذ نمو ؛ ةداع فارس اإل هل ناك نم هشيعي ال ةايحلا نم طمنل ا

: كلذ نم اًدج ةديدش ظافلأب انرذحي نآرقلا ف . ما عطلا يف فارس اإل

يِبَضَغ ْمُكْيَلَع َّلِحَيَف ِهيِف اْوَغْطَت اَلَو ْمُكاَنْقَزَر اَم ِتاَبِّيَط ْنِم اوُلُك ﴿ 

[81 : ٰهٰط ] ﴾. ىَوَه ْدَقَف يِبَضَغ ِهْيَلَع ْلِلْحَي ْنَمَو

: ىلا تع لا قو

: فارع [األ ﴾. َنيِفِرْسُمْلا ُّبِحُي اَل ُهَّنِإ اوُفِرْسُت اَلَو اوُبَرْشاَو اوُلُكَو ﴿... 
[31

: لا ق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع يور كلذك

هللا ىلص هللا لوسر لا ق : لا ق هنع هللا يض ر ةريره يبأ نع 

، ةين ال علا و رسلا يف هللا ِ ةيشخ : عستب يبر ينرمأ » : ملسو هيلع

ي). ذمرتلا ننس فيعضو حيحص يف ينابل األ هركذ ؛ حيحص (ثيدح 1
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، ىنغلا و رقفلا يف ْصد قلَا و ، ىضرلا و بضغلا يف لدعلا ةملكو

، ينملظ نمع وفعأو ، ينمرح نم يطعأو ، ينعطق نم َأِصَل نأو

َر مآُو ، ةر ِعْب يرظنو ركذًا، يقطنو ركفًا، يتمص نوكي نأو

[ ني َرِز هاور ] .« فورعملا «ب : ليقو  ْرف»1 علُا ب

: لا ق هنأ هنع ءاجو

يف رفاسملا ] ِبِكاَّرلا ِداَز ُلْثِم اَيْنُّدلا َنِم ْمُكَدَحَأ يِفْ كَي اَمَّنِإ » 

.2«[ هتلحر

؟: هتايح ةلحر يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ذخأ مك انسفنأ لأسنلف

ىلص ٍدَّمَحُم ُلآ َعِبَش اَم » : ْتَلا َق اَهَّنَأ اهنع هللا يض ر َةَشِئاَع ْنَع 

َضِبُق ىَّتَح ِنْيَعِباَتَتُم ِنْيَمْوَي ٍريِعَش ِزْبُخ نِْم ملسو هيلع هللا

[ ملسم ] .«) ِهَّللا ُلوُسَر

َنْيَب ٍمْوَقِب َّرَم ُهَّنَأ هنع هللا يض ر َةَرْيَرُه ىِبَأ ْنَع يِّ ِرُبْقَمْلا ٍديِعَس ْنَع 

َجَرَخ » : َلا َق ؛ َلُكْأَي ْنَأ ىَبَأَف ُهْوَعَدَف ،[ ةَّيو شم ] ٌةَّيِلْصَم ٌةاَش ْمِهيِدْيَأ

ِزْبُخْلا َنِم ْعَبْشَي ْمَلَو اَيْنُّدلا َنِم ملسو هيلع هللا ىلص ِهَّللا ُلوُسَر

[ يراخبلا ] .« ِريِعَّشلا

هللا ىلص يِّ ِبَّنلا ىَلِإ ىَشَم ُهَّنَأ هنع هللا يض ر ٍسَنَأ ْنَع َةَداَتَق ْنَع 

هللا ىلص يُّ ِبَّنلا َنَهَر ْدَقَلَو 3؛ ٍةَخِنَس ٍةَلا َهِإَو ، ٍريِعَش ِزْبُخِب ملسو هيلع

؛ ِهِلْهَ أل اًريِعَش ُهْنِم َذَخَأَو يٍّ، ِدوُهَي َدْنِع ِةَنيِدَمْلا ِب ُهَل اًعْرِد ملسو هيلع

ِلآ َدْنِع ىَسْمَأ اَم » : ُلوُقَي [ اًسنأ عمس ةداتق : يأ ] ُهُتْعِمَس ْدَقَلَو

ُهَدْنِع َّنِإَو ، ٍّبَح ُعاَص َوَال ٍّرُب ُعاَص ملسو هيلع هللا ىلص ٍدَّمَحُم

[ يراخبلا ] .« ٍةَوْسِن َعْسِتَل

، هتايآ يف يأ : اًركف ، ةشيعملا يف داصتق اال : دصقلا : هتاملك يناعم نمو ؛ حيباصملا ةاكشم يف )ثيدحلا ) 1

أ : ةربع يرظنو ، هحيبستب يأ : اًركذ

.( ةحيحصلا ثيداح األ ةلسلس يف ينابل األ هركذ ؛ حيحص (ثيدح 2

. اهتحئار تريغت : ةخِنَس . باذملا محشلا : ةلا اإله 3
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هللا ىلص ِهَّللا ِلوُسَر ىَلَع ُتْلَخَد ... :» هنع هللا يض ر رمع نع 

ِهْيَلَع ىَنْدَأَف ؛ ُتْسَلَجَف ، ٍريِصَح ىَلَع ٌعِجَطْضُم َوُهَو ملسو هيلع

ُتْرَظَنَف ، ِهِبْنَج ِفي َرَّثَأ ْدَق ُريِصَحْلا اَذِإَو ، ُهُرْيَغ ِهْيَلَع َسْيَلَو ُهَراَزِإ

اَنَأ اَذِإَف ملسو هيلع هللا ىلص ِهَّللا ِلوُسَر ِةَناَزِخ ِفي ي ِرَصَبِب

، ِةَفْرُغْلا ِةَيِحاَن ِفي اًظَرَق اَهِلْثِمَو ، ِعاَّصلا ِوْحَن ٍريِعَش ْنِم ٍةَضْبَقِب

َنْبا اَي َكيِكْبُي اَم : َلا َق َي، اَنْيَع ْتَرَدَتْباَف  َلا َق  1؛ ٌقَّلَعُم ٌقيِفَأ اَذِإَو

َرَّثَأ ْدَق ُريِصَحْلا اَذَهَو ي ِكْبَأ َال ِلي اَمَو ؛ ِهَّللا يَّ ِبَن اَي : ُتْلُق ؟. ِباَّطَخْلا

ُرَصْيَق َكاَذَو ؛ ىَرَأ اَم ِإالَّ اَهيِف ىَرَأ َال َكُتَناَزِخ ِهِذَهَو ، َكِبْنَج ِفي

ِهِذَهَو ُهُتَوْفَصَو ِهَّللا ُلوُسَر َتْنَأَو ، ِراَهْنَ َواأل ِراَمِّثلا ِفي ىَرْسِكَو

ُةَرِخ اآل اَنَل َنوُكَت ْنَأ ىَضْرَت َأَال ؛ ِباَّطَخْلا َنْبا اَي : َلا َقَف . َكُتَناَزِخ

[ ملسمو يراخبلا ] .« ىَلَب ُتْلُق . اَيْنُّدلا ُمُهَلَو

هيلع هللا ىلص ِهَّللا َلوُسَر َّنَأ هنع هللا يض ر ٍلَبَج ِنْب ِذاَعُم ْنَع 

ِهَّللا َداَبِع َّنِإَف ؛ َمُّعَنَّتلا َو َكاَّيِإ » َقاَل: ِنَمَيْلا ىَلِإ ِهِب َثَعَب اَّمَل ملسو

[ دمحأ ] .2« َنيِمِّعَنَتُمْلا ِب اوُسْيَل

نم » : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هنع هللا يض ر يلع نع 

نم ليلقلا ب هنم هللا يضر قزرلا نم ريسيلا ب هللا نم يضر

[ يقهيبلا ] .3« لمعلا

قاف اإلن يف الم سلا و الة صلا هيل ع يبنلا نسَّة

يف انتارخدم ظفح انل نكي مل اذإ : نيملسملا نم ريثك لأسي

فيكف ؛ ريفوت تاباسح يف وال ةتباث تاباس ح يف ال ؛ )فراصملا ) ( )

. غاب ّدلِا يِف َماَد اَم ِجْلد لا : قيف األ . ُمَد األ هب ُغَبْدُي مَلَّسلا ُقَرَو وه : ُظَرَقلا 1

.( حيباصملا ةاكشم قيقحت يف ينابل األ هركذ ؛ حيحص (ثيدح 2

.( ريغصلا عماجلا فيعضو حيحص يف ينابل األ هركذ ؛ فيعض (ثيدح 3
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نأ يغبني نكل . هُزْنَك ال هقافنإ : وه باوجلا و ؟. هرخدن يذلا لا ملا ب لعفن

امدنعف . لا ملل الف تإو ريذبت هيف سيل ؛ اًرمثمو اًنِ تمَّز قافن اإل نوكي

عمتجملا ف ، ةيرامثتسا لا معأ يف وأ ، ريخلا هوجو يف مهلا م سانلا قفني

لا ملل اًف ال تإو اًريذبت قافن اإل نوكي امدنع امأ . كلذ نم عفتنيس هرسأب

نمحرلا دابع كلذب نآرقلا فصو دقو . عمتجملا و درفلا كلهيسف

: ىلا تع لا قف ؛ نيص َ لخملا

﴾. ا ًماَوَق َكِلَذ َنْيَب َناَكَو اوُرُتْقَي ْمَلَو اوُفِرْسُي ْمَل اوُقَفْنَأ اَذِإ َنيِذَّلا ﴿َو 
[67 : ناقرفلا ]

: هنع هللا يض ر يراَفِغلا ٍّرذ يبأ ثيدح انب َّرمو

، ِةَنيِدَمْلا ِةَّرَح ِفي ملسو هيلع هللا ىلص يِّ ِبَّنلا َعَم ي ِشْمَأ ُتْنُك » 

َلوُسَر اَي َكْيَّبَل : ُتْلُق . ٍّرَذ اَبَأ اَي : َلا َقَف ُأُحد]؛ لبج ] ٌدُحُأ اَنَلَبْقَتْساَف

يَّ َلَع ي ِضْمَت ، اًبَهَذ اَذَه ٍدُحُأ َلْثِم ي ِدْنِع َّنَأ ي ِنُّرُسَي اَم : َلا َق . ِهَّللا

. ...« ٍنْيَدِل ُهُدِصْرُأ اًئْيَش ِإالَّ ،ٌ راَنيِد ُهْنِم ي ِدْنِعَو [ يلا يللا نم ] ٌةَثِلا َث
[ يراخبلا ]

غبيِّض وهف ؛ داصتق اال يف ةيوبنلا َّة نسلا سسؤي ثيدحلا اذهو

ىلص يبنلا ناك اذكهو ؛ هقافنإ ىلع مه عجشيو ، لا ملا زنك يف نيملسملا

لا ملا قَفنُي امدنعف . ٍمايأ ةث ثال يف بهذ نم اًلبج قِفنُيِل ملسو هيلع هللا

. اًكسامتم اًنيتم هلعجيو ، هي ِّ وقيف عمتجملا داصتقا يف ُّخَضُي امنإ وهف

: ىلا تع لا قف ظافل األ ىسقأب هلا معتسا مدع لا ملا زنك هللا نادأ دقل )و ) )

[ فراصملا يف تانام واأل راخد اال قيدانص يف اًلثم ] َنوُزِنْكَي َنيِذَّلا ﴿َو 

ْمُهْرِّشَبَف ِهَّللا ِليِبَس يِف اَهَن وُقِفْنُي اَلَو ال] وم األ : ْيأ ] َةَّضِفْلا َو َبَهَّذلا

اَهِب ىَوْكُتَف َمَّنَهَج ِر اَن يِف اَهْيَلَع ىَمْحُي َمْوَي 34 ٍميِلَأ ٍباَذَعِب

ْمُكِسُفْنَأِل ْمُتْزَنَك اَم اَذَه [ : مهل لا قيو ] ْمُهُروُهُظَو ْمُهُبوُنُج َو ْمُهُهاَبِج

[3435 : ةبوتلا ] ﴾. َنوُزِنْكَت ْمُتْنُك اَم اوُقوُذَف

ناك يتلا ةيوبنلا َّة نسلا نم ًىده ىلع قافن اإل نوكي نأ بجي ْ نكل
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!. شيعلا نم ةنوشخ يفو لا دتعاب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا اهشيعي

هوجو يف كلذك نوكيو . اًيك ال هتسا اًقافنإ ال اًيرامثتسا اًقافنإ نوكيف

كلذف ؛ هلا يعو هسفن ىلع قفني أال ءرملا ىلع نأ ينعي ال اذهو . ريخلا

نيذلا كئلوأو ؛ لخبلا اذه نآرقلا نادأ دقو . لخبل وا حشلا ىلإ هدوقي س

: مهعبتي نم رقحيو ىلا هللاتع مهرقحي نولخبي

َنوُلَخْبَي َنيِذَّلا 36 اًروُخَف اًلا َتْخُم َناَك ْنَم ُّبِحُي اَل َهَّللا َّنِإ ﴿... 

اَنْدَتْعَأَو ِهِلْضَف ْنِم ُهَّللا ُمُهاَتآ اَم َنوُمُ تْكَيَو ِلْخُبْلا ِب َساَّنلا َنوُرُمْأَيَو

[3637 : ءاسنلا ] ﴾. اًنيِهُم اًباَذَع َنيِرِفاَكْلِل

سفنلا ىلع قافن اإل ركذ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ قحلا و

: لا قف اًديدحت

[ يذمرتلا ] .1« ِهِدْبَع ىَلَع ِهِتَمْعِن ُرَثَأ ىَرُي ْنَأ َّبِحُي َهَّللا َّنِإ » 

الف تإ فال . هسفن ىل ع هقافنإ يف اًرذبم نوكي أال ءرملا ىلع ْ نكل

: ىلا رمأُهللاتع كلذب ءاج امك ! لا ملل ريذبت وال

ِنيِطاَيَّشلا َناَوْخِإ اوُناَك َنيِرِّذَبُمْلا َّنِإ 26 اًريِذْبَت [ َكَلا [َم ْرِّذَبُت اَلَو ... ﴿ 

[2627 : ءارس [اإل ﴾. اًروُفَك ِهِّبَرِل ُناَطْيَّشلا َناَكَو

دسجلا ءاذغ ةيمه أل سسؤت ثيداح واأل تاي اآل نم ٌ ريثكو

اذهو هللا؛ مرح امم ثئابخلا ب هئاذغ ءاقتاو هللا، لحأ امم تابيطلا ب

نأ ىلإ ظقيتلا و سارتح اال ىلع اوبظاوي نأ نيملسملا ىلع متحي

قيرطلا اذه نع فارحن اال نأ قحلا و حالل. ٌبيط مهلا مو مهبسك

: منهج ىلإ قيرطلا اًمتح كلذو ؛ ناطيشلا تاوطخ عابتا ىلإ مهدوقيس

ِتاَوُطُخ اوُعِبَّتَت اَلَو اًبِّيَط اًلا َلَح ِضْرَأْلا يِف اَّمِم اوُلُك ُساَّنلا اَهُّيَأ اَي ﴿ 

[168 : ةرقبلا ] ﴾. ٌنيِبُم ٌّوُدَع ْمُكَل ُهَّنِإ ِناَطْيَّشلا

هيلع هللا ىلص يَّ ِبَّنلا َّنَأ هنع هللا يض ر ِهَّللا ِدْبَع ِنْب ِرِباَج ْنَع 

.( حيباصملا ةاكشم قيقحت يف ينابل األ هركذ ؛ نسح (ثيدح 1
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.1« ِهِب ىَلْوَأ ُراَّنلا ؛ ٍتْحُس ْنِم َتَبَن ٌمْحَل َةَّنَجْلا ُلُخْدَي «َال : َلا َق ملسو
[ يقهيبلا و يمرادلا و دمحأ ]

هيلع هللا ىلص َّيِبَّنلا َّنَأ هنع هللا يض ر ِقيِّد ِّصلا ٍرْكَب يِبَأ ْنَع 

.2« ِماَرَحلا ِب َيِذُغ ٌدَسَج َةَّنَجلا ُلُخْدَي اَل » : َلا َق ملسو

اَم َلَّوَأ َّنِإ » : َلا َق هنع هللا يض ر ِّيِل َ جَبلا هللا ِدْبَع ِنْب ِبَدْنُج ْنَع 

اًبِّيَط ِإالَّ َلُكْأَي َال ْنَأ َعاَطَتْسا ِنَمَف ، ُهُنْطَب ِناَسْنِ اإل َنِم ُنِتْنُي

[ يراخبلا ] .3« ْلَعْفَيْلَف

َمِهاَرَد ِةَرَشَعِب اً بْوَث ىَرَتْشا ِنَم » : َلا َق هنع هللا يض ر َرَمُع ِنْبا ِنَع 

َلَخْدَأ َّمُث .« ِهْيَلَع َماَد اَم َصالًةَ ُهَل ُهَّللا ِلَبْقَي ْمَل ٌماَرَح ٌمَهْرِد ِهيِفَو

هللا ىلص يُّ ِبَّنلا ِنُكَي ْمَل ْنِإ اَتَّمُص » : َلا َق َّمُث ، ِهْيَنُذُأ ِفي ِهْيَعُبْصُأ

[ يقهيبلا ] .4« ُهُلوُقَي ُهُتْعِمَس ملسو هيلع

: ملسو هيلع هللا ىلص يِّ ِبَّنلا ِنَع هنع هللا يض ر َةَرْيَرُه ي ِبَأ ْنَع 

ْنِمَأ ، َلا َمْلا َذَخَأ اَمِب ُءْرَمْلا ي ِلا َبُي َال ٌناَمَز ِساَّنلا ىَلَع َّنَيِتْأَيَل » : َلا َق

[ يراخبلا ] .« ٍماَرَح ْنِم ْمَأ َحالٍلَ

ءاذغلا جاتنإ

ميقلل ثرتكي ال يلا مسأرلا داصتق اال يف يغاطلا مَلا علا نإ

ءيندلا كولسلا رسفي ام اذهو .( حب رلاِّ همسا اًنثو د بُع َي وهف ؛ ةيناسن (اإل

ناك يذلا معدلا رسفي كلذك . اًلثم هرا َّ جتو غبتلا تاكرشل سيسخلا

نم يغاطلا ملا علا نم ةيقيرفإ بونج يف ضي بلِا ةموكحل )ىطعُي )

. يوق هدانسإ : لا قف طوؤانر األ بيعش دمحأ دنسم تاعبط ىدحإ يف هيلع )قلع ) 1

.( ةحيحصلا ثيداح األ ةلسلس يف ينابل األ هركذ ؛ حيحص (ثيدح 2

باتك عجار يبنلا ىلإ اًعوفرم [سيلو ) ) يلجبلا هللا دبع نب بدنج يباحصلا ى لع فوقوم ثيدحلا 3

ردبل يراخبلا حيحص حرش يف يراقلا )ةدمع )

.( بيهرتلا و بيغرتلا فيعض يف ينابل األ هركذ ؛ فيعض (ثيدح 4
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يف نولضاني رشبلا رئاس اهيف ناك ؛ ةديدع نينسل ةيبورو األ ةيلا مسأرلا

ةلودلل ملا علا اذه معد اًضيأ رسفي وهو !. ةيرصنعلا ةقرفتلا ةحفاكم

. ةينويهصلا

دايقن اال هجو يف فوقولا ةتبلا لواحي نل يغاطلا ملا علا اذه نإ

، ةدمس األ مدختسي وهف ؛ ءاذغلا جاتنإ تايلمع يف حابر األ ةدايز )فلخ )

اهريغو ، ةيثارولا ةسدنهلا و ، ةيرشحلا تاديبملا و ، ةيئايميكلا ةيود واأل

ةينومرهلا صئاصخلا رييغتب بيلحلا نبللا جَتنُي امدنع واآلن . ريثك

يف ةقبطملا ةيثار ولا ةسدنهلا تاجتنم عيمج لا ح وه امك ، راقب لأل

نم ، كلذ يدؤيو ؛ ءاذغلا بيكرت ريغت ىلإ يد ؤي نأ نكمي ، ءاذغلا جاتنإ

يف ةيئايميكلا ةيئاقولا لماوع لا يف ٍ صقن ىلإ ، ةديدع رومأ نيب

ةلا سرلا و . اًلثم ناطرسلا ب ةباص اإل نود لو حُت نأ اهنكمي يتلا ءاذغل ا

،1994 ماع يف ةروشنم وال ، ةيكيرمأ ةديرجل ٍررحم ىلإ ةهجوملا ةيلا تلا

: ريطخ رمأ نع فشكت

ناطرسلا ب سانلا ضعب باصي اذامل : تاني جلاِ انربخت : ربخ عُّبتت » 

.(1994/5/17 ْز، ميات س نْا َسَي ةديرج ؟ نورخآ هب باصي (وال

دبتٍُّل ثودح ناكم ىلع ان لدتُّ ٍ تام عال دَّرجم تسيل تانيجلا

رادقم ىلع انلدت ٌ تارابتخا كلا نه لب َنا1، ّدلَا تائيزج يف دَّ دحم

ِح لصت نأ ةيئاقو ةيئايميك لماوعل نكميو . اَنَّدلا تائيزج يِّذأت

َ لوحتلا كلذب عنمتف ؛ ةيلخلا مسقنت نأ لبق ةيذأتملا تائيزجلا

. ناطرسلا ضرم ببسي يذلا

ىلع يوتحي يذلا نيجسك األ صوقنم يوونلا يبي رلاِّ ضمحلا وه :( هي ِإ ْنِإ يِد : ةيزيلكن باإل انِّدلا وأ (انَّدلا 1

ةمز ال لا ةيثارولا تاميلعتلا يوحي هنأ امك ، ةيحلا تانئاكلل يئايح األ روطتلا فصت تلا ةيني جلاِ تاميلعتلا

ةفيظولا يهو ؛ ةيثارولا تام ولعملل ةديدملا ظ فحل ا ةليسو ُّدعيو . ةيحلا تانئاكل ل ةيويحلا فئاظولا ءاد أل

ةمز ال لا تامولعملا ىل ع لوصحلا تائيزجلا هذه خالل نم نكمي هنأ ىلإ ةفاض باإل ؛ اندلا تائيزجل ةيساس األ

تامولعم لمحت يتلا اندلا عطق ىمست و .( هيإ ْنإ ْرآ : ةيزيلكن باإل يوونلا (يبي رلاِّ ضمحلا و تانيتوربلا ءانبل

. تانيِجلا وأ تاث ِّ روملا ب تانيتورب ىلإ اهتمجرت نكمي ةيثارو



181

ةيعيبط ةروصب ةيئاقولا ةيئايميكلا لماوعلا هذه دجن نأ اننكميو

. تاربتخملا هجتنت اميف اهنم رثكأ ءاذغلا يف

ناطرسلا نم ةياقولا ثاحبأ دهعم س يئر  رليم ليلر اك بيبطلا

.« كرويوين يف

لكأن نأ انيلع نأ يه ةلا سرلا هذه نم اهذخأن يتلا ةرب علا نإ

يف ةيعيبطلا ةروصلا نكل . ةيعيبط ةروصب جَتنُي يذلا ميلسلا ءاذغلا

ةجيتنو . جاتن اإل لحارم يف ريبك دهج لذب ىلع يوطنت ءاذغلا جاتنإ

. اًرفاوت لقأو اًنمث ىلغأ ةيعيبط ةروصب جَتنملا ءاذغلا حبصي كلذل

مدختستف ؛ حبرلا اهتياغ ةي راجتلا تاسسؤملا اهريدت يتلا ةعارزلا و

. اهوحنو ةينيجو ةيئايميك َّ داوم اهتاعارز يف

نتفلا نمز يف ءاذغلا و نبللا جاتنإ ةيمهأ

ِهَّللا ُلوُسَر َلا َق : َلا َق ُهَّ نَأ هنع هللا يض ر يِّ ِرْدُخْلا ٍديِعَس ي ِبَأ ْنَع 

ٌمَنَغ ِمِلْسُمْلا ِلا َم َرْيَخ َنوُكَي ْنَأ ُكِشوُي » : ملسو هيلع هللا ىلص

.« ِنَتِفْلا َنِم ِهِنيِدِب ُّرِفَي ، ِرْطَقْلا َعِقاَوَمَو 1 ِلا َبِجْلا َفَعَش اَهِب ُعَبْتَي
[ يراخبلا ]

هيلع هللا ىلص ِهَّللا ُلوُسَر َلا َق : َلا َق هنع هللا يض ر َةَرْكَب يِ بَأ ْنَع 

َنِم ٌرْيَخ اَهيِف ُدِعاَقْلا : ٌةَنْتِف ُنوُكَت َّمُث َأَال ؛ ٌنَتِف ُنوُكَتَس اَهَّنِإ » : ملسو

ْتَلَزَن اَذِإَف َأَال . اَهْيَلِإ ي ِعاَّسلا َنِم ٌرْيَخ اَهيِف ي ِشاَمْلا َو ، اَهيِف ي ِشاَمْلا

ٌمَنَغ ُهَل ْتَناَك ْنَمَو ، ِهِلِبِإِب ْقَحْلَيْلَف ٌلِبِإ ُهَل َناَك ْنَم َف : ْتَعَقَو أْوَ

[ ملسم ] . ...« ِهِضْرَأِب ْقَحْلَيْلَف ٌضْرَأ ُهَل ْتَناَك ْنَمَو ، ِهِمَنَغِب ْقَحْلَيْلَف

هذه يف ةغلا بلا ةمكحلا ظح تال نأ ئراقلا اهيأ كنم وجرأ

ال كلذف ءاذغلا و نبللا جاتنإ ىلإ نوملسملا كريَن امدنعف . ةحيصنلا

. لا بجلا يلا عأ : ْيأ 1
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ٍ نقحب ٍ ثَّولم ريغ ٌّ يقن ٌءاذغ كلذك وه لب ، بسحو مهتنوؤم مهل لفكي

يف مهتورث نوكت نم نإف كلذك . اهوحنو ةينومرهو ةيئايميك

لمعلا روج أل رمتسملا صقانتلا ب اهوبلسُي نل مهلوقحو مهتيشام

هقف اري امو ةيقرولا دوقنلا ةميقل رمتسملا ِ صقانتلا و ، ةيقيقحلا اهتميقو

. راعس لأل رمتسم عافترا نم

. مهتاورث نوظفحي مهف كلذبو ؛ مهلوقح وال مهتيشام ال اوعيبي نل مهف

اوعيبي نأ مهيلع نم وأ ، ةيقرولا دوقنلا ب نور َ جؤُيو نولمعي نم امأ

؛ ةيقيقحلا اهتميق نم لقأف لقأ ةميقب مهتاكلتمم وأ مهتعاضب

ءبع تحت عوقولا ىلإ رم األ مهب يه تنيسو ، رقفأف رقفأ نوحبصيسف

ين ت جيس نم مه لمعلا ُ باحصأو . ديبعلا ك ةسخب ٍروجأب لمعلا و نيَّدلا

. ءاسؤبلا الء ؤه ِّدكو دهج ةرمث

تِّوفي نل ، اهقرافي ال هضرأ مزليو ، اً لوقحو ً ةيشام هل نم نإ

هلا م يف اًضيأ ديزيس لب ، هلغتستل ةرساكلا ةبخ نلا ىلع ةصر فلا بسحو

. اه ددعُ ََف عاضتف هرامثو هماعنأ يف ةكربلا هللا حرط اذإ هتورثو

ام ولجت كلذك اهدجن ماعن واأل لقحلا موزلب حصنلا نم ةربعلا و

يف اهليصحت قرطو انتشيعم لبس يف بَيِرو كوكش نم انيرتعي

، هلا م درفلا بلسي هلمكأب ماظنلا نوكي امدنعف . هلمجمب ٍ دساف ٍ داصتقا

اذهو . هتشيعم بسكيل نيرخ اآل بلسي نأ ىلإ درفلا ب رم األ يهتنيسف

راجي اإل يف نوكي ام كلذ لا ثمو . مويلا ةراجتلا يف لصحي ام طبضلا ب

راهنلا لا طو لمعي يذلا رجأتسملا لجرلا لصحي ثيح ، نمث لا ظهاب

امو ؛ هترسأ تاجايتحاو ةيشيعملا هتاجايتحا يف هيفكي ال ٍبسك ىلع

ماظنلا نوكي رم األ كلذ لصحي امدنعو . ةظهابلا ةرج األ ءادأ نم هيلع

سوفن يف نامي اإل ريمدت ل ه يعس يف حجن دق دسافلا يداصتق اال

. اًعيمج سانلا

اوركفي نأ مهل يغبني باتكلا اذه نوؤرقي نيذلا نيملسملا نإ
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اهنوعرزي اًلوقح اهنمثب اورتشي و مهتاكلتمم اوعيبي نأ يف نيِّداج

. اهنوعري ًةيشامو

صاخ حارتق ا

ءاحنأ يف نيملسملا لا معلا ىلع اًحارتقا حرطن نأ اآلن بحن

نم ؛ ةيم ال سإ ءامسأب ةيلا م تاسسؤم سيسأت ل اًططخ اوسرديف ملا علا

اهيف سانلا رمثتسي . ةيم اإلسال تارامثتس واال ةراجتلا ةكرش : ليبق

. ةدحاو ةعفدب لَمجم ٍ رامثتسا وأ ، يرهش رامثتسا ةروص ىلع مهلا ومأ

عمجو نيملسملا عمج ىلإ ةيلا ملا ةيم اإلسال تاسسؤملا هذه فدهتو

الك تما ىلع اًينبم رامثتس اال اهيف نوكي ؛ ةيم ال سإ ةكرش ءاشن إل مهدوقن

نينمؤملا نيب ىنبت يتلا تاكرشلا نم عونلا اذهو . ةكرشلا نم ةصح

يف مهرزاؤي مهعم اًكيرش نوكيس ىلا تع فهللا ، ىلا تع هللا اهكرابيس

: مهنيب ةنايخ ال نيقداص ءاكرشلا ماد ام هذه مهتكرش

: َلا َق ملسو هيلع هللا ىلص ِّيِبَّنلا َّنَأ هنع هلا يض ر َةَرْيَرُه ي ِبَأ ْنَع 

؛ ُهَبِحاَص اَمُهُدَحَأ ْنُخَي ْمَل اَم ؛ ِنْيَكيِرَّشلا ُثِلا َث اَنَأ : ُلوُقَي َهَّللا َّنِإ »

[ دواد وبأ ] .1« اَمِهِنْيَب ْنِم ُ تْجَرَخ ُهَناَخ اَذِإَف

ال ةيبهذلا ريناندلا ب نوكت نأ تارامثتس لال يغبني اًعبطو

مايأ اهيلع ناك يتلا اهسفن ةروصلا ب رانيدلا نوكيو ، ةيقرولا تار ال ودلا ب

بهذلا نم ةغوصم ةلمع نوكي نأ يأ ؛ ملسو هيلع هللا ىلص يبن لا

بناج ىلإ اهب عفتني اًدوقن ناسن اإل همدختسيل (هناحب س هللا هقلخ يذلا

:( ىرخ األ هعفانم

ِهَ ّللا ِ ليِبَس يِف اَهَنوُقِفْنُي ا َلَو َةَّضِفْلا َو َبَهَّذلا َنوُزِنْكَي َنيِذَّلا َو ﴿... 

.( دواد يبأ ننس فيعضو حيحص يف ينابل األ هركذ ؛ فيعض (ثيدح 1
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[34 : ةب وتلا ] ...﴾.

فرص يف ةيم اإلسال تارامثتس واال ةراجتلا تاكرش حجنتلو

؛ نيملسملا نم اًريبك اًروهمج بطقتست نأ نم اهل دب ال ابرلا نع سانلا

. اهيف نوكرتشي

دوهج يف كارتش لال نيملسملا ةماع بذج انفده نوكي نأ بجي

نأ نم نكمتن دحاو عمتجم يف اًعم نيملسملا عامتجابف . ابرلا ةحفاكم

ليدبلا سيسأت يف اهرمثنو فراصملا نع انلا ومأ سوؤر فرصن

قوسلا يف ةراجتلا وهو ؛ ابرلا ىلع ةزكترملا ةيلا مسأرل ا نم زاتمملا

!. ةلداعلا و ةرحلا

يه داصتق اال نوؤش يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نسَّة و

لئاسولا لضفأ يه و ، هركمو لا جدلا ةهجاوم يف مويلا انل عاف د لضفأ

ليمت اهلعجو ثيدحلا ملا علا يف نيمولظملا بولق ىلإ ذافنلا و ريثأتلل

!. هللاإلسالم نيد ىلإ

ةراجتلا تاكرش لذبل انتلواحم يف عرشن نأ لبق نكل

اًليدب نوكتل نيملسملا نم انتاوخأو انناوخ إل ةيم اإلسال تارامثتس واال

، ابرلا ىلع زكترملا يفرصملا ماظنلا نم لا وم األ سوؤر ءاشنإ يف مهل

روم باأل موقن نأ اًلوأ انل يغبني ، ليدبلا اذه ىلإ لوحتلا ب مهعانقإو

: ةيلا تلا

رهظي يتلا ةفلتخملا هعاونأ امو ، ابرلا ام نيملسملل حرشن 1

، اهيف

ذخأيس يذلا َءازجلا و اإلسالم، يف ابرلا ةمرح مهل نيبن 2

، هب نيلماعتملا ب

ةلع ، نيملسملا ريغ نم نيمتهملا نم مهريغلو ، مهل حرشن 3

، ابرلا ميرحت

؛ ةلحرم دعب ً ةلحرم ابرلا هلوسرو هللا جلا ع فيك مهل حرشن 4
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، نيملسملا عمتجم نم ابرل ا ةفأش تلصؤتسا نأ ىلإ

من ةم عال مويلا ملا علا يف ابرلا روهظ نأ نم مهرذحن 5

. ةعاسلا تام عال

لا وم األ سوؤر تدازو ، ةيم اإلسال ةيلا ملا ةكرشلا تس ُأسِّ اذإف

نوكيسو . ةراجتلا يف لخدت نأ ةكرشلل نكمأ ، اهيف تارامثتس باال

حبرلا يف اًعيمج نوكرتشيسو . ةراجتلا يف نيكرتشم مهلك ءاكرشلا

. ةراسخلا و

لقنت نأ اًضيأ ةيلا ملا تارامثتس واال ةراجتلا تاكرش عسو يفو

يمنت وأ ةراجت مهعم سسؤت نيملسم راجت ىلإ ةي رامثتس اال لا وم األ

امو ابرلا ب ةدئافلا ب فراصملا نم ضارتق اال نم )اًلدبف ) . اهتراجت مهعم

، ةراجتلا ةفزاجم في فرصملا نم كارتشا بال رطاخم نم كلذ )يف )

اهكراشتل ةيم اإلسال تاكرشلا هذه ا وعدي نأ راجتلا الء ؤه ناكمإب نإف

هذه كراشتو . فراصملا نم هنوضرق تس يس اوناك ام رادقمب اهتراجت

. نيملسملا راجتلا عم ةراجتلا رطاخمو لا معأ يف ةيم اإلسال تاكرشلا

ىلإ لقتنتس فراصملل ابر دئاوف عفدتس تناك يتلا حابر األ )رثكأو )

. نيملسملا نيرمثتسملا

!. نيَّدلا ءبعو ابرلا مثإ نوملسملا راجتلا بنجتي كلذبو

هنكمي ملسملا عمتجملل لئاسو ةيم اإلسال تاكرشلا هذه لكشتو

ال ؛ ةريبك تاعورشم يف رامثتس واال لا ملا سأر ةدايز يف اهمادختسا

يف ةميظع ةصرف مدقت يهو . نيملسملا نم راجتلا راغص اهلمحتي

نأ نكمي ، لا ثملا ليبس ىلعف . عمجأ ملا علا يف اإلسالم ىلإ ةوعدلا

هللا عرش بسحب ءاذغلا جاتنإ ىلع ةمئاق ةريبكلا تاعورشملا نوكت

. اًبِّيط اًّيحص ؛ اًل حال ًءاذغ ؛ ىلا تع

ةيم اإلسال تارامثتس واال ةراجتلل تاعمتجم سيسأت نم دب وال

مهتارخدم رامثتسا اهيف مهنكمي ٍ تاسسؤم اًضيأ نيملسملل مدقت
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اهنم اون ت جيف ةدودحملا ةكراشملا ةيم اإلسال ةبراضملا )تارامثتساب )

تاباسح يف مهتارخدم عضو يف اهنيح نيملسملل رذع وال . اًل حال اًحبر

يف ةبراضملا الت ماع م يف وأ ، فراصملا يف ةتباثلا ةدصر واأل ريفوتلا

. مهس األ قاوسأ

ةبراضملا وأ ةكراشملا ىلع ةمئاق رشنلل ةكرش سيسأت حارتقا

ةيم اإلسال

، باتكلا اذه لصي ثيح ، نيملسملا ةردابملا باحصأ ىلع حرتقن

يف اًبتك ؛ ةمهم ةيم ال سإ اًبتك رشنت رشنلل ةيم ال سإ ة كرش سيسأت

رشن ىلع رصتقت رشنلل ةيم ال سإ تاكرش ُ سيسأتو . اًلثم ابرلا ميرحت

ةراضحلا هلعفت ام ةقيقحو ر هوج فشكيس ةيوعد ةيم ال سإ بتك

ىلع ٍبرح نم هنشت امو ؛ هلإب نمؤت ال يتلا ؛ ةنميهملا ةثيدحلا ةيب رو األ

اإلسالم.

يبلت هذه رشنلا راد اهرشنتس يتلا ةيم اإلسال بتكلا و

: ةيلا تلا تاجايتح اال

يتلا ةرثاكتملا تامجهلا هجو يف نيملسملا و اإلسالم نع عافدلا 1

نم بلا غ يتلا و ، ةدحلملا ةيملا علا رشنلا و اإلعالم لئاسو اهنشت

. دوهي اهب مكحتي

نود لوحت يتلا ةحضاولا ةق َ لطملا ةروص لا ب اإلسالم فيرعت 2

ىلع ةئراط ةثيدح تارييغتو الٍت يوأتب نيملسملا ليلضت

نيأزج نم ٌباتك كلذب ما يقلا يف بتكلا لضفأ نمو اإلسالم.

د. فيلأت نم ملسملا عمتجملل ةينآرقلا ةينبلا و سس )األ ) : هناونع

هللا. همحر يراصن األ نمحرلا لضف دمحم

، داحل اإل ةغبصب غبطصملا ثيدحلا ملا علل اإلسالم ميلا عت نايب 3

يف ً ةروطخو ًةيدج الت كشملا رثكأ ةجلا عم ىلع ا هتردق حرشو
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.( ةرْسُ األ الت كشم ةصاخبو مويلا سانلا (ةايح

ريغ نم سانلل نيبت ةيلج ةكسامتم ةقيرطب نآرق لا ضرع 4

هللا كالم نآرقلا نأ ، ةيرهدلا ب نيرثأتملا نيملسمل وا ، نيملسملا

. ىلا عت هَم كال إال نوكي نأ نكمي ال هنأو ، ىلا عتو هناحبس

، سانلا هيجوتل اًزكرم رشنلا راد اهيف موقت يتلا ةنيدملا لعج 5

؛ نيملسملا ةعامج موهفم ةداعتساو ، نينمؤملا ناميإ تيبثتو

. هتعاط مهيلع بجت يذلا نيملسملا ِ مامإو

يف ريطخو مهم رودب كلذك موقت هذه ةيم اإلسال رشنلا راد نإ

ثاحب األ ءارجإ يف 1 نييلحملا اإلسالم يسراد مامأ ليبسلا حتف

ليبس كان ه سيلو . ةيلحملا الت كشملا ب ةلصلا ةديدش بتكلا فيلأتو

ىلع هذه رشنلا راد َّس سؤت نأ نكميو . مويلا مهمامأ ةحوتفم كلتك

نوكت نأ بجيو . نيرمث تسملل اًحابرأ ين ت جي يراجت عورشم ساسأ

ال هنأ عقاولا و . ليبقلا اذه نم عورشم ءاشنإب حمست ةيلحملا نيناوقلا

يف ةيرحلا اوطعأ اذإ نكل ، هذهك ةكرش ءاشن إل ةيرحلا نيملسملل ىطعت

. اهؤاشنإ مهيلعف كلذ

ةماعلا ةهجاوم ةطخ

يلا تلا فدهلا نإف ، ةماعلا فيقثت جمانرب ريثأت رهظي نأ دعب

رودص يف نما كلا نا مي اإل كيرحت نوكتس ةيم اإلسال اإلصالح ةيلمعل

يعس يف ةكراشملا ىلع ةماعلا ثح نم دب فال . نيمولظملا نم ةماعلا

اذه ىلإ نوملس ملا ردابي امدنعو . يداصتق اال ملظلا نم ررحتلل يعامج

راد مهل نوكتف ، مهيف هللا مكح نوديعتسيس كلذب مه نإف ىعسملا

. ةيم اإلسال ةسس ؤملا كلت هيف موقت يذلا دلبلا كلذ يف نيميقملا يأ : نيِّيِّلَحَملا 1
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. ةدحلملا ةثيدحلا ةلودلا ةطلسب ةفئازلا ىوعدلا نوذبنيو اإلسالم،

: ةيلا تلا روم باأل مازتل اال بجيو

االة ومو عابتا م يرحت يف ىلا تع هللا رماوأب قيقدلا مازتل اال 1

ِهِنيِد ْنَع ْمُكْ نِم َّدَتْرَي ْنَم اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ﴿ ؛ ىراصنلا و دوهيلا

ٍةَّزِعَأ َنيِنِمْؤُمْلا ىَلَع ٍةَّلِذَأ ُهَنوُّبِحُيَو ْمُهُّبِحُي ٍمْوَقِب ُهَّللا يِتْأَي َفْوَسَف

ٍمِئاَل َةَمْوَل َنوُفاَخَي اَلَو ِهَّ للا ِليِبَس يِف َنوُدِهاَجُي َنيِرِفاَكْلا ىَلَع

.[54 : ةدئاملا ] ﴾ ٌميِلَع ٌعِساَو ُهَّللا َو ُءاَشَي ْنَم ِهيِتْؤُي ِهَّللا ُلْضَف َكِلَذ

ةنميهل نيعناخ ريغ نيملسملا نحن نوكن نأ يضتقي اذهو

ظفحن نأ انل يغبنيو ، ةينارصنلا ةيدوهيلا ةيبرغلا ةراضحلا

مساب ةمكاحلا ةمظن فاأل . مهذوفنو مهتطلس نع اًديعب انل ال قتسا

ميلا قأ نيملسملا يضارأ اهلعجب لإلسالم ةنايخ بكترت اإلسالم

رخدت مل ةيبرغلا ةراضحلا ف . ينارصنلا يدوهيلا برغلل ةعبات

ىلا تع هللا دريو اإلسالم. ىلع برحلا اهن ال عإ نايب يف اًدهج

يِّوُدَع اوُذِخَّتَت اَل اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ﴿ : ميركلا نآرقلا يف هريذحتب

َنِم ْمُكَءاَج اَمِب اوُرَفَك ْدَقَو ِةَّدَوَمْلا ِب ْمِهْيَلِإ َنوُقْلُت َءاَيِلْوَأ ْمُكَّوُدَعَو

[1 : ةنحتمملا ] ...﴾. ِّقَحْلا

وال . مهتايولوأ ىلوَأ نيمو لظملا ريرحتل يعسلا نوكي نأ يغبني 2

يسايسل ا ماظنلا نم اًءزج اوناك اذإ كلذ متي نأ نكمي

عم قفتي وأ فيكتي نأ لإلسالم نكمي فال . ملا ظلا يداصتق واال

. ملظلا ىلع مئاق ماظن

يداصتق واال يسايسلا ملظلا ةقيقح اوكرديل نيمولظملا فيقثت 3

وه اًديج هو عُي نأ مهل يغبني رمأ مهأو . مهب عقاولا ينيدلا و

. ابرلا عوضوم

ةصاخبو ، نيملا ظلا لا عفأ ىلع ضارتع واال راكن واإل ةهجاوملا 4
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. ابرلا ب يداصتق اال ملظلا يف نيكرتشملا

ءاحنأ يف نيملسملا ميلع تل ثيثحلا يعسلا و ريبكلا دهجلا لذب 5

. عمجأ يم اإلسال ملا علا
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عباسلا لصفلا

ةرورضلا نونا قو ابرل ا

قبطني ةديدشلا ةجاحلا ةرورضلا أدبم نأب سانلا ضعب ]لداجي ]

اكيرمأ يف نيميقملا نيملسملل ةبسن لا ب ابرلا ميرحت عوضوم ىلع

ال. ثم ةيلا مشلا

؛ ةيئانثتسا حاالت زيجي عرشلا نأ وه ةرورضلا أدبم هلوقي امو

. اًبئاص اًلمع سيل وأ ، اًيناسنإ اًلمع سيل ميرحتلا قيبطت اهيف نوكي

اذإ ف . ريزنخلا محل ميرحت يف لا حلا يه هذه نوكت ، لا ثملا ليبس ىلعف

يذلا ديحولا ماعطلا ناكو ، عوجلا نم توملا ىلع اًفرشم ملسملا ناك

، هتايح هب ذقني ام ردقب هنم لكأي نأ هلف ، ريزنخلا محل وه هتايح ذقني

. ةايحلا ذاقنإ ريغل ناك اذإ هيلع مَّرحم وهو

: ىلا تع لوقيف ؛ ةقرفتم نكامأ يف رم األ اذه نآرقلا نيبيو

اَمَو ِريِزْنِخْلا ُمْحَلَو ُمَّدلا َو ُةَتْيَمْلا [ ةمعط األ نم ] ُمُكْيَلَع ْتَمِّرُح ﴿ 

له] ًةداع اهذختي ملو ] ٍةَصَمْخَم يِف َّرُطْضا ِنَم َف ... ِهِب ِهَّللا ِرْيَغِل َّلِهُأ

[3 : ةدئاملا ] ﴾. ٌميِحَر ٌروُفَغ َهَّللا َّنِإَف 1 ٍمْثِإِل ٍفِناَجَتُم َرْيَغ

ْنَأ اَّلِإ ُهُمَعْطَي ٍمِعاَط ىَلَع ا ًمَّرَحُم َّيَلِإ َيِحوُأ اَم يِف ُدِجَأ اَل ْلُق ﴿ 

اًقْسِف ْوَأ ؛ ٌسْجِر ُهَّنِإَف ٍريِزْنِخ َمْحَل ْوَأ اًحوُفْسَم اًمَد ْوَأ ًةَتْيَم َنوُكَي

ملو ] ٍداَع اَلَو ٍغاَب َرْيَغ َّرُطْضا ِنَ مَف . ِهِب ِهَّللا ِرْيَغِل َّلِهُأ [ٍ محل نم ]

[145 : ماعن [األ ﴾. ٌميِحَر ٌروُفَغ َكَّبَر َّنِإَف [ هل ًةداع اهذختي

َلَّصَف ْدَقَو [ محللا نم ] ِهْيَلَع ِهَّللا ُمْسا َرِكُذ اَّمِم اوُلُكْأَت اَّلَأ ْمُكَل اَمَو ﴿ 

َنوُّلِضُيَل اًريِثَك َّنِإَو . ِهْيَلِإ ْمُتْرِرُطْضا اَم اَّلِإ ؛ ْمُكْي َلَع َمَّرَح اَم ْمُكَل

: ماعن [األ ﴾. َنيِدَتْعُمْلا ِب ُمَلْعَأ َوُه َكَّبَر َّنِإ ؛ ٍمْلِع ِرْيَغِب ْمِهِئاَوْهَأِب [ َسانلا ]

. مْثِإِل ٍدِّمَعَتُم ٍلِياَمَتُم َرْي َغ : ْيَأ 1
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ِرْيَغِل ِهِب َّلِهُأ اَمَو ِريِزْنِخْلا َمْحَلَو َمَّدلا َو َةَتْيَمْلا ُمُكْيَلَع َمَ ّرَح اَمَّنِإ ﴿ 

ٌروُفَغ َهَّللا َّنِإ ِهْيَلَع َمْثِإ اَلَف ٍداَع اَلَو ٍغاَب َرْيَغ َّرُطْضا ِنَمَف ِهَّللا

[173 : ةرقبلا ] ﴾. ٌميِحَر

كلذ نولعفي ابرلا يف نولخدي يذلا ال ثم اكيرمأ يملسم

نوذولي يتلا ةجحلا نأ حضاولا نمو . هيف نوميقي ال ثم لزنم ءارشل

الء ؤهو . ةيساسأ ةيناسنإ ٌ ةجاح هو ، لزنم لكش ىلع ، ىوأملا نأ اهب

هنأ يه اهيف ءا ِمَر ال ةقيقح ىلإ اورظنيل اوفقوتي نأ مهيلع نوملسملا

َر جأتسملا لزنملا كلذل نكميو ، اكيرمأ يف لزنم راجئتسا نكمملا نم

ريغ نييكيرم األ نم نيي ال ملا ف . ناسن لإل ىوأملا ةجاح يبلي نأ

عسوب نوكي ال اذاملف ؛ ةرجأتسم تويب يف نوشيعي نيملسملا

لوخدلا يف ملسمل رذعٍ ِمْن ام هنأ قحلا و ؟. كلذك شيعلا نيمل سملا

راجئتسا هرودقمب نوكي امدنع ؛ هيف ميقي لزنم ءارش ةياغب ابرلا يف

أدب ، برغلل ةلماكلا ةقيقحلا تحضتاو نتفلا تأدب نا دعب ) . لزنم

يف نيملسملا مهنمو برغلا يف نيملسملا يداني نيسح نارمع خيشلا

.( ناو اال تاوف لبق مهايندو مهنيد يف مهتاجنل اهنم جورخلا ب اكيرما

اًنامأ رثكأ لزنملا الك تما نإ : لوقيف سانلا ضعب لداجي امبرو

ةجاحل اهنإو . اًلعف ةحيحص ةجح كلتو . لزنم راجئتسا نم ةشيعملل

رشنيل ابرلا ىلع زكترملا داصتق اال هرمثتسي اًلزنم كلتمت نأ اًدج ةسام

لزنم الك تما نوكي نايح األ ضعب يف هنأ ةقيقحلا و . همومس

ضارتق اال َهْجر نم رثكأ ، اًدج اًفلكمو اًدج اًبعص ةدئافلا ب ضارتق باال

يهتنت ةكراشم ةقفص دقعو رجأتسم لزنمب هنم اًلدب عافتن واال ةدئافلا ب

. لزنملا الك متساب

ىلإ %30 نيب ام عفدت تنأف ي فرصم ضرقب اًلزنم يرتشت امدنع ف
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لزنملا ترجأتسا كنأ ول هعفدت نأ نكمي يذلا ؛ هنمث يف ًةدايز 40%

بال ، اهسفن ضرقل ا ةدم يف َه تيرتشا راجئتس اال ةدم ءانثأ يفو ، هسفن

اذهو .( ةدئافلا فذح عم طاسق األ عفدل هسفن ينمزلا لودجلا بو ، (ةدئاف

عئاب ا هيف لخدي يتلا ةكِرَّشلا لكش هل هذه ءارشلا ةيلمع يف قافت )اال )

كلمتي نأ ىلإ عئابلا بيصن اًيجيردت يرتشملا ذخأي ل يرتشملا و لزنملا

. اًلماك لزنملا

نم ريثكلا هيفف نهرلا عم فراصملا نم ينكس ضرقب لزنم ءارش امأ

: تارثعلا و ئواسملا

، ابرلا ميرحتب رم األ كلذب كهتني ملسملا ف 1

، ةكرشلا دقعب هارتشاو هرجأتسا ول اَّمع )ًةدايز ) %40 % 30 عفديسو 2

ةَّنسلا داصتقا ىعو نم لكو ؛ لج األ ليوط نيَد ءبع تحت عقيسو 3

يف ةيوبنلا ةَّنسلا كهتنيو ، ريطخو قرخأ لمع كلذ نأ يعي نويُّدلا يف

. داصتق اال نوؤش

ٌنيَد هيلعو تومي يذلا ملسملا و . ةظحل يأ يف توملا يتأي نأ نكمي 4

تام دق نوكيس ، هب هيدؤي ام هيدل سيلو ، نيَد وه يفرصملا ضرقلا ]و ]

هيلع يلصي نأ هُسفن ملسو هيلع هللا ىلص ُّيبنلا اهيف ضفري ًةتيِم

!. ةزانجلا صالة

ءونت هدعب نم هترسأ لعجي نيَّدلا اذه هيلعو تومي يذلا ملسملا 5

طاسقأ عفد يف ىماتيلا هد ال وأو هتلمرأ ترَّصق اذإف . نيَّدلا اذه ْمل حِب

ىلع هدي فرصملا عضيس ، اًدج ٌلَمتحم ٌرمأ كلذو ، ةيرهشلا ضرقلا

ةجاحلا سمأب يهو ، لزنم بال ةرس األ حبصت نل اهنيحو . ًةنيهر لزنملا

ةليحلا ب هيف مهبيصن نوبَلسُيس مهنأ كلذ نم أوس األ لب ؛ بْسَحو ، هيلإ

ال دئاوفلا عفدل طسق لك نم ةيلا ع ةبسن ذخأت فراصملا ف . ةعداخلا

ىلو األ سمخلا تاونسلا يف : يلا تلا لا ثملا ب كلذ حرشنو . نيَّدلا ءاد أل

يرهش طسقب الر ود 100,000 هرادقم ةنس نيرشع ىلإ دتمي ضرق نم
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طاسق األ نم طقف الر ود 1000 فراصملا ذخأت الر؛ ود 1000 هردق

دعبو . يلص األ َض رقتسم لا غلبملا ءاد أل الر ود 12,000 ةغلا بلا ةيونسلا

طاسق باأل الر ود 60,000 ضرقلا نم عِفُد نوكي نأ دعبو ، تاونس سمخ

َض رقتسم لا غلبملا ءاد أل تعفد طقف الر ود 5000 نوكت ، ةيرهشلا

الر ود 55,000 ع فد تاونس سمخ يف ِض رقتسم لا نوكي ف . يلص األ

مل يذلا لزنملا ىلع ةيك لملا ةبيرض نم هعفدي ام ىلإ ةفاض باإل ، دئاوف

نع لوؤسم هنأ ىلإ ةفاض باإل ، فرصملا وه كلا ملا ف دعب )هكلتمي )

ىلع تانيمأتلا عفدي نأ هيلع نأ ىلإ ةفاض باإل ، لزنملا الح صإو ةنايص

اذإ ، هلك كلذ ىلع ةو ال عو .( كلا ملا وه فرصملا هكلتمي مل يذلا (لزنملا

يذلا لزنملا نأب اهغلبيف هتلمرأ ىلإ فرصملا يتأي ِض، رقتسم لا (يفوت

عيبيف . ضرقلا نم ةيقبتملا الر ود 95,000 ءاد أل عاب يُس فرصملا )هنهتري

نم بلطي مث ، ةميحر ةقفص يف الر )ود ) 80,000 غلبمب لزنملا فرصملا

ثدحي رم األ اذهو  ضرقلا يقاب ءاد أل الر ود 15,000 ةلمر األ ةجوزلا

هغلبم ٍ ضرقل ٍ طاسقأ يف الر ود 60,000 تدأ دق ةلئاعلا نوكت نأ دعب

. اًمئاد يرجت كفنت ال ةيلمعلا هذهو الر! ود 100,000

نأ اًدبأ عيطتسي نل دم األ ديعب ضرق ءبع لمحتي يذلا ملسملا 6

يبنلا يبَّن دقل ف . هتعاط هنم هللا لبقتي نأ يف اًلمآ جحلا ةضيرف (يدؤي

رداقلا رخأتي نأ في حلاَ و ثبخلا و ملظلا نم )نأ ) مل سو هيلع هللا ىلص

. هئادأ نع نيَّدلا نم ءزجٍ ِءادأ ىت ح وأ نيَّدلا ءادأ )ىلع )

ذخأي لاٍّ؛ ض خيش نم ىوتفب هسفن عنقأ اًملسم نأ ضرتفنل نكل

ةرورضلا أدبم نإ : ىوتفلا لوقتو ، هل ال ضك لاٍَّة ض ةموكح نم هبتار

ضارتق اال زئاجلا نمو ، ىوأملا ىلع لوصحلل يعسلا لا ح يف قبطني

وه ام : اًلا ؤس حرطن اننإف . لزنم ءار ش ةيغب ةدئافلا ب فراصم لا نم

محل ةلا ح يف ةرورضلا يف أدبملا نإ ؟. هؤارش هل زوجي يذلا لزنملا
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هب ظفحي ريزنخلا محل نم ردق لقأ لوانت ملسملل لحي هنأ ريزنخلا

ىلع نأب يضقي هنإف نكسملا ىلع أدبملا اذه قبطي امدنعف . هتايح

يبلي امم ؛ اًنمث اهلقأو لزانملا رغصأ يرتشي نأ رطضملا ةجاحلا بحاص

!. كلذ نولعفي ال نيملسملا نكل . ىوأملل هتجاح

ةجاحلا يبلي ل اًريغص نوكي نأ لزنملا مج حل يغبني مك ف

هللا لوسر لمع وه هب يدتقن لثمٍ ريخ نأَّ نآرقلا انل يبيِّن و ؟. ىوأملل

وه اهب ميقي ناك ، تويب نم هجاوز أل هراتخا امو ؛ ملسو هيلع هللا ىلص

اذه ْ أرقن ل ةريغص تناك مك َ فرعن لِو اً. دج ةريغص تناكو ، هسفن

: ثيدحلا

يِّ ِبَّنلا ِةَلْبِق ِفي ي ِلْجِر ُّدُمَأ ُتْنُك » : ْتَلا َق اهنع هللا يض ر َةَشِئاَع ْنَع 

.« اَهُتْدَدَم َماَق اَذِإَف ، اَهُتْعَفَرَف ي ِنَزَمَغ َدَجَس اَذِإَف ي، ِّلَصُي َوُهَو )
[ يراخبلا ]

مهيلعف . مهلز انم يف ءانجس اونوكي لأَّا سانلل يغبني ، ىرخأ ةهج نمو

اًنايحأف اذلو . كلذل ةجاح مهدنع نوكت امدنع هللا ضرأ يف لا قتن اال

دونهلا شاع دقلو . رفاس امثيح هعم هذخأي اًلزنم ناسن اإل جاتح ي

نم ةعونص م مايخ يف ةايحلا ب نيعناق ةريبك ةداعس يف 1 نويكيرم األ

وأ ، هيلع اًدج قيض لزنملا نأ نم دحأ رمذتي نأ ةيشخو . ماعن اال دولج

نم ةي اآل ركذتن اولا عت ، ةرضحتملا ةايحلل حلصي ال ئرتهم لزنملا نأ

نوكسلا و ةحارلل نكامأ تناك َ لزانم ىلا عت هللا اهيف ركذ يتلا نآرقلا

: ماعن اال دولج نم لزانم ِرْكِذ ىلإ لقتنا مث

دتمت ةَّيندمو ةراضح مهل تناكو . نوُلَّوَ األ ةيكيرم األ ةراقلا بوعش مه : رْمُحلا دونهلا وأ نويكيرم األ دونهلا 1

؛ ُلبق نم اه وفرعي مل يتلا ةيراسلا ضارم األ رشنب ةراتو ، اهنوفرعي اونوكي مل يتلا و لبق نينسلا آالف ىلإ

ىلع يضقف ا. ير ال ملا و يكيد لا لا عس لا و ايرتفدلا و د يئ وفيتلا و اريلوكلا و نوعاطلا و ةبصحلا و يردجلا ك

ةيكيرم األ ةراقلا نادلب يف مويلا شيعت ىتش لئابق نم ةقرفتم ةريقف ٌتاَّيِّلقأ إال مهنم يقب امو مهرثكأ

راقتحاو ءاردزاب مهلماعت مويلا ىتح ادنكو ةيكيرم األ ةدحتملا تاي ال ولا تاموكح رثكأ لا زت وال . ةفلتخملا

. نوذوبنم ءابرغ مهنأكو
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ِماَعْنَأْلا ِدوُلُج مْنِ ْمُكَل َلَعَجَو ، اًنَكَس ْمُكِتوُيُب ْنِم ْمُكَل َلَعَج ُهَّللا ﴿َو 

اَهِفاَوْصَأ ْنِمَو . ْمُكِتَماَقِإ َمْوَيَو ْمُكِنْعَظ َمْوَي اَهَنوُّفِخَتْسَت ؛ اًتوُيُب

[80 : لحنلا ] ﴾. ٍنيِح ىَلِإ اًعاَتَمَو اًثاَثَأ اَهِراَعْشَأَو اَهِراَبْوَأَو
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نماثلا لصفلا

ةص خال

نورتشي سانلا نم مظع األ داوسلا هيف ٍم لَا ع يف َ مويلا شيعن اننإ

سرادملا يف ميلعتلا موسر نوعفديو ، اهريغو تارايسلا و لزانملا

رثكأو . ةدئاف لا ب اهنوذخأي ةيفرصم ضورق ىلع نيدمتعم ، تاعماجلا و

نأ ملعأ انأو . ةدئافلا ب نوضرتقي امنإ نامتئ اال تاقاطب نومدختسي نم

فيلا كت اوعفديل ةدئافلا ب ةيفرصملا ضورقلا نوذخأي نيملسم كانه

ضرتقي نم نيملسملا نم نأ كل ذ نم أوس األ لب ، جحلا ةضيرف ءادأ

!. اًدجسم ينبيل ةدئافلا ب

ةدصرأب مهتارخدم نورمثتسي الء ؤه نم مظع األ داوسل ا نإ

يتأي امم ، كلذ ريغب وأ ، لج األ ةليوط تادنسب وأ فراصملا يف ةتباث

. ةيوبرلا ةدئافلا ب مهيلع

ةرم لك يف مهنأ ، اوملعي نأ نوديري وال ، نوملعي ال سانلا الء ؤه رثكأو

ءاقل فرصملا مهل اهعفدي ةدئاف نوذخأي وأ ، ةدئافلا ب اه يف نوضرتقي

نوبولسم امإ مهف كلذك . انزلا نم ربكأ اًمثإ نوبكتري ، مهتا عاديإ

ة مئاق ةموظنمل ةيعرشلا نوطعي مه وأ ، نوملا ظ نوبلا س وأ ، نومولظم

نو معدي مهف ةدئافلا ب لا ملا نوضرتقي امدنعف الل! غتس واال ملظلا ىلع

رشبلا ءامد صمب موق ت ؛ عورشملا ملظلا و ةعورشملا ةقرسلل ًةموظنم

. هذه ءامدلا صم ةموظنم نع ةيلوؤسملا نولمحتي مهف كلذل . اًعيمج

حيحص يف ] ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ثيدح نم حضاو رم األ ذا هو

بتكي نمو ، ابرلا يطعي نمو ، ابرلا ذخأي نم : ةعبرأ نعل امدنع [ ملسم
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نومثآ اًعيمج مهنأ يبوَّن 1؛ ابرلا ىلع دهشي نمو ، ابرلا دقع صن

.2 ةنعَّلل نوقحتسم

. هيف مه ام مهل نيبنو ابرلا رمأ مهل حرشن نأ يه انتيلوؤسم نإ

. كلذ يف اندعاسيس باتكلا اذهو

ميرحتلا نع  نيملسملا ريغ نم  سانلا رثكأ ةلفغ يف ببسلا و

نآرقلا لبق ىلا هللاتع اهلز نأ يتلا بتكلا نأ وه ةدئافلا وأ ابرلل يهل ]اإل ]

ام اذهو ! ابرلا ميرحت ب رم األ اهيف يِّر غُف ؛ اهتاملك تل دِّ بُو اهتباتك تدي ُأِع

، ملسو هيلع هللا ىلص ىسوم ىلع لزنملا ةاروتلا باتك ىلع ىرج

. ملسو هيلع هللا ىلص ىسيع ىلع لزنملا ليجن اإل باتك و

.[ ىلا تع هللا همَّرح ابرلا ةمرح هيف نَّيبو َ نآرقلا ىلا [ع ت هللا لزنأف

يف كرتشي نم لك نأ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم يبنلا يبوَّن

، اًيرادإ اًفظوم وأ ًا، ضرقتسم وأ ، اًض رقمِ ناك ٌ ءاوس ةيوب رلا الت ماع (ملا

دشأ هءازج ىقليس اًميظع اًمثإ بكتري ةيوبرلا ةيلمعلا ىلع اًدهاش )وأ

ىأر اًمَلا ع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ركذ دقل و . ىلا تع هللا نم باذعلا

نيباعث نع ُّ فشت ةريبك نوطب مهلو ميحجلا يف نوبذعي اًسانأ هيف

!. ابرلا ةلكأ مه الء ؤه إن : هل ليقو . اهؤلمت

، دوهيلا و ، ىراصنلا : نم اًعيمج سانلا ميرحتلا كلذ يف ٌءاوسو

؛ ىرخأ ةعامج يأو ، اًيئزج اًم ال سإ نيملسملا و ، نييذوبلا و ، سودنهلا و

امنإ اذهو . باذعلا دشأ ىقليس هب موقي نمو ، اًمئاد مثإ ابرلا ب لمعلا ف

هللا هلسرأ لوسر رخآ وه ملسو هيلع هللا ىلص ا ًدمحم يبنلا ألن ناك

نومعزي نيملسم دجتف ؛ اًدج عئاش رمأ اذهو . ابرلا ب ضِرقتسملا لفكي يذلا ليفكلا ابرلا دوهش يف لخديو 1

زيجي مهريغ دجت امك . ابرلا ب نوضرقتسي نيرخآ اولفكي نأ يف اًسأب نور باال ابرلا نع مهسفنأب نوأني مهنأ

مث اهب لمعلا ريسيتو ةيوبرلا دوقعلا ميظنتو ةباتكو ةيوبرلا ةيلا ملا تاكرشلا و فراصملا يف لمعلا هسفنل

. ةيادهلا هللا لأسن ! اًمارح اوَتأ وال اًبر اوفراق ام مهنأ نوُعَّدي مه

؛ ِهْيَدِهاَشَو ، ُهَبِتاَكَو ، ُهَلِكوُمَو ، اَبِّرلا َ لِكآ ) ِهَّللا ُ لوُسَر َنَعَل : َلا َق ٍرِباَج (ْنَع » :( ملسم حيحص يف (ثيدحلا 2

.« ٌءاَوَس ْمُه : َلا َقَو
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لزن ُأ يذلا نآرقلا وه هعم يذلا يهل اإل ُيدهلا و ، اًعيمج سانلا ىلإ ىلا تع

نييكيرم األ ىلع ابرلا ميرحت قبطني كلذلف . اًعيمج سانلا ةيادهل

ا!. ًعيمج سانلا و ، اًعيمج نيينيصلا و ، اًعيمج

ميرحت ىرخأ ةرم دكأ ف داع نآرقلا نأ باتكلا اذه يف اَّنَّيب دقل

دوادو ىسوم ىلإ تيحوأ تناك يتلا ةيهل اإل صوصنلا يف ابرلا

الم. سلا مهيل ع ىسيعو

ةدابع لثم . اًمثإ ه ربك ت ةليلق اًبونذ لعل و ؛ اًدج ميظع ابرلا ُبْنَذو

ٍركذ هلإ ةدابع وأ ، ناثو األ ةدابع : لثم ؛ ىلا تع هللا ريغ ىرخأ ةهلآ وأ هلإ

،1 وغاكيش يف وأ محل تيب يف لجر يف ىلجت هلإ ةدابع وأ ، ىثنأ وأ

ناسن اإل يف ةيهلإ ًىوق لولحب رهاظتلا بنذ وه كلذك . كلذ ىلإ امو

ليجن واإل روبزلا و ةاروتلا ب لِعُف امك َه يحوو هللا ِ تاملك ُِّل دبتو ُِّر (يغت

.( ابرلا ميرحت عوضوم يف

وأ ةيداص تقا ةدافتسا يأ وه ابرلا نأ عوضوملل ان ربُس نَّيب دقل

، ةوشرلا و ، شغلا و ، بلسلا ك : ةرئاج لئا سوب عادخلا ب بَس تكُي ٍّ يدام حبرٍ

الت ماع مو ، ةراجتلا يف شغلا و ، ةطلسلا وأ ذوفنلل د سافلا الل غتس واال

. كلذ وحنو ، نيرخ اآل ِّدكب شيعلا و ، اهوحنو مهس باأل ةبراضملا و ةدئافلا

ةقرسلا ىلع مئاق ماظن وأ ةموظنم ةروص اً نايحأ ابرلا ذختيو

وأ ، ابرلا و دئاوفلا ىلع زكترملا يفرصملا ماظنلا يف امك ةعورشملا

. اهليصحت نكمي ال ةعنطصم ةيقرو دوقن ىلع زكترملا يلا ملا ماظنلا

سايقمو نزخم اًساسأ يه يتلا ، اهسفن دوقنلا ف ابرلا دوجول ةجيتنو

ةعنطصم لئادب اهلحم تلحف تلدب ُ تسا ، لدابتلل طيسوو ةميقلل

يف ىراصنلا هلوقي ام ىلإ انه فلؤملا ريشيو . ةيكيرمأ ةنيدم وغاكيشو ، نيطسلف يف ةنيدم محل تيب 1

يف دسجت يذلا هللا إال هلإ ال نأ اودهشي نأ 1981 ةنس يف هعابتأ ز ناَخَرَف سيول هلوقي امو ، )حيسملا ) )

مهو  هللا ُلوسر قباسلا ةكرحلا َميعز دمحم اجيِلإ نأو ، ةكرحلا سسؤم دمحم دِرف واالس )ةروص ) ( )

.[ ءيش يف اإلسالم نم اوسيل نوُّلِضم نوُّلا ض نوباَّذك اًعيمج
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قاوس األ نم ريثك لا ح وه امك الت، معلا قوسف . قاوس األ يف اهب رَجاتي

ةروصب ةيقرولا دوقنلا ةميق صاقن إل ثيبخ ركمب اهب بع ال تُي ، ىرخ األ

يف هتميق نم %92 يكيرم األ را لودلا دقف لا ثملا ليبس ىلعف . ةرمتسم

ةرم لك يفو . ةقيقحلا هذه نوكردي سانلا نم ليلقو 1؛ ةنس 25 رخآ

ىلع ةراسخلا ب دوع ي كلذ نإف ةعنطصملا دوقنلا ةميق اهيف ضفخنت

وه كلذو ؛ ةرساكلا ةبخنلا ىلع ةريفولا حاب باألر دوعي و ، سانلا ةماع

!. ابرلا

يديأ يف زكرتتو سانلا يديأ نم تاورثلا ع زتَن ُت ابرل ا ببسبف

ضيقن يفرط نيب اًعزوم اًيلعف عمتجملا حبصيو . ةرساك ةيملا ع ةبخن

يدايأ نيب اهترود تاورثلا رودت مث .( نوكِلمي ال نم و نوكِ لمي (نم ( )

نجس يف نيسيبح اوقبي نأ مهيلع ِكم حُف ءارقفلا امأ ؛ طقف ءاينغ األ

ةيانع ب ةيمحم يحاوض نيصحت ىلإ رساوكلا لقتني مث . مئادلا رقفلا

اهنم ِزَعت تنُا يتلا ؛ تاعمتجملا هذه مويلا ف لِت ُي يذلا فنعلا نم اًرارف

كلذ دهشت ةيبورو األ ةراضحل وا . ةقافلا و سؤبلا اهباصأ ىتح اهتاورث

عَيَِب مهروهظ فلخ اوعضو ةيبورو األ ةراضحلا يف رساوكلا ف ؛ مويلا

مهاتوم اوذبنو ، نييبورو األ ىراصنلا سئانكو نييبورو األ دوهيلا

. ابرلا اهفلتي ي تلا ةيلخادلا ندملا يف ةيبورو األ رباقملا يف نينوفدملا

الل غتس اال نم ةفلتخم لا كش أل تاعيرشت نسي ابرلا ف كلذك

. ةلداعلا و ةرحلا قوسلا داسفإب هل نَّكَمُي يذلا يداصتق اال ملظلا و

. اًعيمج سانلا معيُّ ةيدوبعلا نم دقعم ديدج لكش رشتني ابرلا ببسبو

زربأ نكل . ديبعلا ةداس لكشت اهنوك يف ةرمتسم ةيبورو األ ةراضحلا و

نومكحتي دوهيلا نم لا جر مهو ابرلا ةداس مه مويلا ديبعلا ةداس

. ضر األ عاقصأ يف يو برلا ماظن لا ب

دق الر ودلا نأ يأ الر؛ ود 1200 اهرعسف مويلا امأ 1932 ماع ىتح اًر ال ود 20 لداعت بهذلا ةصنوأ تناك 1

ث وحن يف هتميق نم 98% نم رثكأ رسخ
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لئاسوب ، رار متساب تاورثلا دادزت نأ دب ال يلا م سأرلا ماظنلا يف و

؛ ةدايزلا كلت نمضي ام لضفأ وه ابر لا و . ةعورشم ريغ وأ ةعورشم

يم اإلسال ماظنلا امأ . اًرقف نودادزي ءارقفلا و ، ًىنغ نودادزي ءاينغ فاأل

نيب رودت نأ ال ا هلك داصتق اال ةلَجَع يف تاورثلا رودت نأ ىلإ فدهيف

َنْيَب ًةَلوُد َنوُكَي اَل ْيَك ﴿... ىلا عت هللا لوقي ؛ مهدحو ءاينغ األ يديأ

.! نيماظنلا نيب عساش َبْوٍن نم هل ايو .[7 : رْشَحلا ] ...﴾ ْمُكْنِم ِءاَيِنْغَأْلا

مهحا فك يف دهجلا لذب يف قحلا نيمولظملل نأ اإلسالم نيبيو

دجوي وال ! يداصتق اال ملظلا اهيف امب ؛ ةفاك ملظلا لا كشأ نم ررحتلل

. قحلا كلذ مهبلسي ءيش

اًبيرخت رثك األ ؛ ابرلل ةفلتخملا لا كش األ باتكلا اذه فشك دقل و

ةنعل هنأ ىلع ابرلا ىلإ رظن ُي نأ دب وال . ةلداعلا و ةرحلا قوسلل اً داسفإو

ةكرتشملا عفان ملا اًيجهنم اًريمدت رمدي وهف  ةراجتلا تانعل نم

؛ ةريطخو ةميظع ابرلا ب ةثداحلا ملا ظملا ف . ةراجتلا لا معأب ةبستكملا

، يعامتج اال ماظنلا يف وخَّة واأل ةدحولا طباور ِم صقت اًلثم يهف

بارطض واال ، شطبلا و فنعلا و ، ةي هاركلا و ةنيغضلا نم اًريثك ئشنتو

.( ةنتفلا مسا ب نآرقلا همسو امم كلذ ىلإ امو ، ىضوفلا (و

نمز يف شيعن اننأ اًضيأ تبثي مويلا ملا ع يف ابرلا راشتنا و

نامزلا رخآ هنأب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ربخأ يذلا ؛ رورشلا و نتفلا

ملسملل يغبني فيكف . ملا علا ِ ةياهنو ةمايقلا موي لبق سانلا ىلع يتأي

يض ر ناميلا نب ةفيذح يباحصلا لأس دقل ؟ نتفلا نمز يف شيعي نأ

نأ هل فيكو نامزلا رخا رش نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هنع هللا

: هل ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باوج ناكو . نمزلا كلذ يف شيعي

َنوُلَأْسَي ُساَّنلا َناَك : َلا َق هنع هللا يض ر ِناَمَيْلا َنْب َةَفْيَذُح ْنَع 

ِّرَّشلا ِنَع ُهُلَأْسَأ ُتْنُكَو ِرْيَخْلا ِنَع ملسو هيلع هللا ىلص ِهَّللا َلوُسَر

، ٍّرَشَو ٍةَّيِلِهاَج ِفي اَّنُك اَّنِإ ِهَّللا َلوُسَر اَي : ُتْلُقَف ي؛ ِنَكِرْدُي ْنَأ َةَفاَخَم
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.« ْمَعَن » : َلا َق ؟. ٌّرَش ِرْيَخْلا اَذَه َد ْعَب ْلَهَف ، ِرْيَخْلا اَذَهِب ُهَّللا اَنَءاَجَف

.« ٌنَخَد ِهيِفَو ؛ ْمَعَن » : َلا َق ؟. ٍرْيَخ ْنِم ِّرَّشلا َكِلَذ َدْعَب ْلَه : ُتْلُقَف

ِرْيَغِب َنوُدْهَيَو ي، ِتَّنُس ِرْيَغِب َنوُّنَتْ سَي ٌمْوَق » : َلا َق ؟. ُهُنَخَد اَمَو : ُتْلُق

؟. ٍّرَش ْنِم ِرْيَخْلا َكِلَ ذ َدْعَب ْلَه : ُتْلُقَف .« ُرِكْنُتَو ْمُهْنِم ُفِرْعَت ي؛ ِيْدَه

.« اَهيِف ُهوُفَذَق اَهْيَلِإ ْمُهَباَجَأ ْنَم ؛ َمَّنَهَج ِباَوْبَأ ىَلَع ٌةاَعُد ْمَعَن » : َلا َق

اَنِتَدْلِج ْنِم ٌمْوَق ؛ ْمَعَن » : َلا َق . اَنَل ْمُهْفِص ؛ ِهَّللا َلوُسَر اَي : ُتْلُقَف

ي ِنَكَرْدَأ ْنِإ ىَرَت اَمَف ؛ ِهَّللا َلوُسَر اَي : ُتْلُق .« اَنِتَنِسْلَأِب َنوُمَّلَكَتَيَو

ْمَل ْنِإَف : ُتْلُقَف .« ْمُهَماَمِإَو َنيِمِلْسُمْلا َةَعاَمَج ُمَزْلَ «ت : َلا َق ؟. َكِلَذ

ْنَأ ْوَلَو ؛ اَهَّلُك َقَرِفْلا َكْلِت ْلِزَتْعاَف » : َلا َق ؟. ٌماَمِإ َوَال ٌةَعاَمَج ْمُهَل ْنُكَت

.1« َكِلَذ ىَلَع َتْنَأَو ُتْوَمْلا َكَكِرْدُي ىَّتَح ؛ ٍةَرَجَش ِلْصَأ ىَلَع َّضَعَت
[ ملسمو يراخبلا ]

نم اًءزج نوكن نأ يف يه ابرلا نم انل ةيامح ريخف اذكهو

ىلع ةعامجلا دوقي ، نيِّدلا ب م لا ع ، حلا ص ٌ مامإ اهدوقي ي تلا ةع امجلا

طبضنتو مام اإل كلذ ةعاطب اندهع يطعنو . ةَّنسلا و نآرقلا رماوأو يده

. ةعامجلل دعاوق نم هضرفي ام ب انتايح

نولمعي نيذلا نيملسملا ابرلا مثإ نم ظفحي نأ ىلا تع هللا لأسن

؛ مام اإل ةعاطو ةعامجلا عابتاب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةحيصنب

انتج لا عم يف هيف ا نأطخأ نوك ن نأ نكمي ام انل رفغي نأ هلأسنو .! نيمآ

!. نيمآ ؛ ريسعل وا ليلجلا عوضوملا اذه

ةياهنلا

[ ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش نم ] . ةقيرطلا و ةريِّسلا و ةئيهلا : يْدَهلا . نوَّللا يف ٌةَروُدُك : نَخَّدلا 1
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: قحلم

ابرلا يف ةبوجأو ةلئسأ

ديصر يف وأ راخدا باسح يف هلا م دويِع نأ ملسملل زوجي له : لا ؤس

؟. فراصملا يف تباث

. ابرلا وأ ةدئافلا يه لا ملا يف ةدايزب هيلع دوعيس كلذف ال! : باوج

ن يملسملا ىلع امَّرح ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبنو ىلا تع وهللا

. ابرلا لكأ

؟. ابرلا ةدئافلا عفد ملسملا ىلع مُرحي )هل ) : لا ؤس

ةرايس وأ لزنم ءارشل ضرق ىلع ً ةدئاف تناك يه ٌءاوسو ! معن : باوج

ىرج امو نامتئا تاقاطب وأ دئاوف طاسقأ وأ ، ميلعتلا موسر عفد وأ

هللا ىلص يب نلا نعلو . ةدئافلا عفد نيملسملا ىلع مِّر ُح دقف ؛ اه ارجم

: مث اإل يف نوواستم اًعيمج ةعبر األ نإ لا قو ، ابرلا يف ًةعبرأ ملسو هيلع

ىلع دهشي نمو ، ابرلا دقع بتكي نمو ، ابرلا عفدي نمو ، ابرلا ذخأي نم

.ٍ ءاوس يف نومثآ اًعيمج مهنإ لا قو . ابرلا دقع

؛ لزنم ءار شل ابر دقع يف لخد ْنأ هنم فلس دق ملسملا ناك اذإ : لا ؤس

؟. هلوسرو هللا عيطيل هلمع هعسوب يذلا امف

نأ ه نكمي مث . هَنْيَد فرصملل يدؤيو لزنملا عيبي نأ هعسوب : باوج

. اًدقن لزنم ءارش هعسو يف حبصي نأ ىلإ ؛ ةرج باأل نكسم يف نكسي

عابتاب هيلعف اًدقن لزنم ءارش هنكمي وال نمثلا ةظهاب لزانملا تناك اذإف

. ضارتقا بال هي رتشي وأ هينبي ةقش وأ لزنم رغصأب عنقيف )ةنسلا )
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نيذلا نيرمثتسملا نم ردق ربكأ بذتجيل هدهج لمعي نأ هناكمإب وأ

يف لزنملا ةميق تناك اذإف . ةيكلملا يف ٍ بيصن ءاقل هَنيَد هنو فويُ

عسوبف الر ود 50,000 غلبمب فرصملل نيدي ناكو الر ود 100,000 قوسلا

%50 ةصح اوذخأيو فرصملل ضرقلا نم يقب ام اودؤي نأ نيرمثتسملا

يتلا ةكرشلا هذه نم لزنملا رجأتسي (مث %. 50 هل نوكيو ، لزنملا نم

دوعتسف الر ود 1000 ةرج األ تناك اذإف .( لزنملا ةكلا م اآلن تحبصأ

دوعت ةيقبلا و لزنملا رامثتسا يف ةصح نم هَل امب هي لإ اهنم الر ود 500

قفو راقعلا يف مهبيصن ءارشل رخآ اًقافتا دقعي نأ هنكميو . ءاكرشلل

يرجي ةنس لك في نكل . نافرطلا اهيضتري تاعفدلا نم ينمز لودج

ةصح لماك ءارش هل متي امدنع اًعبطو . راقعلا ةميقل ديدج مييقت

. لزنملا كلا م وه نوكيس نيرخ اآل ءاكرشلا

؟. مهس األ قاوسأ يف ه لا م رمثتسي نأ ملسملل نكمي له : لا ؤس

تيرتش ا اذإف ؛ ةكرش نم ءزج يه مهس األ ؟ مهس األ يه ام اًلوأ : باوج

. ةكرشلا نم اًءزج كلمت تحبصأ كن أ ينعي اذهف ةكرش نم ا ًمهسأ

نوبسكي نومهاسملا و . ةكرشلا رئاسخو حابرأ يف كراشت كلذ كلعجيو

. مهسأ نم مهل امب حابر األ يف اًصصح

ةيداصتقا تاسسؤم يه ةرحلا قوسلا ماظن يف مهس األ قاوسأو

يف ةتبلا دوجوم ريغ ةرحلا قوسلا ماظن نكل . ةعورشمو ةحيحص

اهيف لغلغت يلا مسأرلا داصتق اال ماظن يف مهس األ قاوسأو . مويلا انملا ع

نيرماقملل كاٌر وأ بلغ األ مع األ يف اهنأ ةقيقحلا و ؛ عاخنلا ىتح ابرلا

؛ مويلا مهس األ قاوس أ يف ةنميهملا ةوقلا يه ةبراضملا و . صوصللا و

اهنإ ؟ ةبراضملا الت ماعم يه امف . ابر إال تسيل ةبراضملا الت ماع مو

ةينورتكيلا وا ةيقرو مهسا ِب راضملا يرتشي امدنع يرجت الت ماع م

ام عيبي رعسلا عفتري امدنعو . كلذ دعب ا هرعس يف ًةدايز عقوتي وهو
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ةبراضملا الت ماع م نوكت نأ نكميو . كلذب هحبر ينت جيف هارتشا ناك

. هرعس يف اًبيرق اًضافخنا عقوتي وهو هعيبي ام براضملا عيبي امدنع

! هحبر عنصي كلذبو هعاب ناك ام يرتشيف دوعي رعسلا ضفخني امدنعو

نأ ملسملا ب ردجيو . را قلاَِم بعلو ةبراضملا الت ماع م نيب ةَّتبلا قرف وال

نم ؛ هلا م هيف رمثتسي لمع يف وأ هتراجت يف كلذ نم اًلدب هدوقن عضي

ةراجتلا وأ لمعلا كلذ بحاص نوكيو الل، حلا ةراجتلا و لمعلا يطِّب

. هتراجتو هلمع يف ، اًنِطف اًكَّنحم ، اًفير ش اًنيمأ اًلجر

. تامولعملا ىلع لوصحلا ساسأ ىلع لمعت مويلا مهس األ قاوسأو

ةفرعملا كلت لغتسي نأ هنكمي اًلوأ تامولعملا ىلع لصحي نمف

قوس يف رمتسملا حبرلل مز ال لا ساس األ نوكي كلذبو . لا ملا بسكيو

يرجي ام ًةداعو ا. هناوأ يف تامولعملا ىلع لوصحلا وه مهس األ

تامولعملا حبصت اذلو . ةاباحملا و ةوشرلا ب تامولعملا ىلع لوصحلا

ةيموكحلا رداصملا من ةموتكملا تامولعملا و . ةموتكم تامولعم

الت محلا يف تامهاسم لباقم يف ةض ياقملا ب اًنايحأ ذخؤت ةيمس رلا

ءافرشلا نورمثتسملا و . تاباختن اال ةرتف يف ةيسايسلا ةيباختن اال

ةموتكملا تامولعملا ىلع صول حل ا ىلع مهل ةردق ال ءانم األ

قوس يف حاجنلل ةصرف يأ مهل نوكت نلو ؛ ةزيمتملا تامولعملا و

!. ابر يهف كلذلو ؛ عادخلا ب لمعت كلذل يه يتلا ؛ مهس األ

؟. نامتئا ةقاطب مدختسيو كلتمي نأ ملسملل نكمي له : لا ؤس

اًغلبم ضرق تس ي نأ اهلماحل حمست ةقاطب يه نامتئ اال ةقاطب : باوج

عِفُد اذإف .( دحاو رهش ةدمل ًةداع ةنيعم ةينمز ةرتفل لا ملا نم (اًنيعم

مل اذإ نكل . ةدئاف بال اًضرق ضرقلا كلذ ناك ةددحملا ةرتفلا يف ضرقلا

كلذ ىلع ابرلا ةدئافلا ضَرفُت ةددحملا ةرتفلا يف ضرقلا )عَفدُي )

ضورق عفدي يذلا ملسملا و ؛ ةدئافلا عفد هيلع ٌَّم رحم ملسملا و . ضرقلا
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لداجيس طق ةدئافلا عفدي ملو موتحملا اهناوأ يف اه لكَّ نامتئ اال ةقاطب

ةقاطبل همادختساب ميرحتلا رمأ ْ فلا خيو ا ًمثإ ف رتقي مل هنإ لوقيو

هبجومب لصحي يذلا ُ دقعلا : هجولا اذه يف رظنن نأ انيلع نكل . نامتئ اال

دنع ابرلا ىلع صنت اًدونب نمض تي دقعٌ وه نامتئا ةقاطب ىلع درفلا

يف ملسم لخد اذإف ؛ ملسملا ىلع ٌمارح ٌدقع اذهو . عفدلا يف رخأتلا

. ابرلا يف لخد دق نوكي دقعلا اذه

يف هيلع ام عفدي مل اذإ أنه نامتئ اال دقع يف لبقي نأ ملسمل نكمي لهف

دقع يف لبقي نأ ملسمل نكمي لهو ال!. ؟ رمخلا براشك ناك هناوأ

ُر جفي نأ نئادلل قحي هنإف ه ناوأ يف هيلع ام عفدي مل اذإ هنأ نامتئ اال

هنأ نامتئ اال دقع يف لبقي نأ ملسمل نكمي فيك اًذإ اًنسح ال!. ؟ هتجوزب

؟. ابرلا عفد ىلع اًربجم نوكي هناوأ يف هيلع ام عفدي مل اذإ

نيملسملا دح أ ىدبأ اذإف . مارح وهف مارحلا ىلإ يد ؤي ام لك ؛ اًيناث

يف اًعيمج نامتئ اال ةقاطب ضورق عفد ل ةيلا ملا هتيلوؤسم و هصرح

اهب يدؤيسو ، كلذ عيطتست نل سانلا نم ةرثاكلا ةيبلا غلا نإف ؛ اهناوأ

نم دب ال لا متح اال اذهب ميلستللو . ةرشابم ابرلا يف لوخدلا ىلإ رم األ

نم لمعي ناط يشل وا ؛ هسفنل لمعي لجر لك ) : لئاقلا أدبملا ب ذخ األ

. أدبملا اذهب هتايح شيعي نأ ملسملا ىلع مرحيو ؛ )هئارو

اهذخأي يتلا ابرلا دوقن نم هسفن رهطي نأ ملسملل نكمي له : لا ؤس

؟. ريخلا لا معأ يف اهب قدصتلا ب

. ملسملا هيخأ ىلع اًضيأ مارح ملسملا ىلع مارح وه امف ال! : باوج

. اًبيط إال لبقي ال بيط فهللا مارحلا نم ةقدصلا لبقي هللاال نإف كلذك

؟. دجسم ءانبل عربتلل ىطعت نأ ابرلا ب ةذوخ أملا دوقنلل نكمي له : لا ؤس

مانص األ نودبعي اوناك نيذلا ةيلهاجلا يف برعلا ىتحف ال! : باوج
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مارحلا دجس ملا ةرامع يف ابرلا لا م اوعضي نأ اولبقي مل ناثو واأل

اإلسالم). رو هظ لبق ةبعكلا ءانب ديعأ امدنع )

؛ قيوستلا يف يمرهلا ططخملا يف كرتشي نأ ملسملل نكمي له : لا ؤس

وأ ؟ هب يتأي نوبز لك ىلع ةلومع ذخأيو ةكرشل ةعاضب قِّوسي هنأ يأ

يمرهلا ططخملا ةكرشل هب يتأي نوبز لك ىلع ةلومع دجسملا ذخأي

؟. اهعم لماعتي يتلا

زكرملل وأ دجسملل هئ ال ول وأ ، هعم هتقادصل نوبزلا ىلإ هجتا اذإ : باوج

يف كارتش اال اًلثم ةنيعم ةعاضب ءارشب نوبزلا رارق نإف ، يم (اإلسال

ىلع ًءانب نوكيس تاكرشلا ىدحإ اهمدقت ةيلودلا االت صت لال )ةمدخ

قوسلا نم كلذ نم يأ سيلو ؛ كلذ وحن وأ الء ولا كلذ وأ ةقادصلا كلت

. ءيش يف ةرحلا

. ةلداعو ةرح ةسفانم يف قوسلا يف سفانتت نأ يغبني ةعاضبلا ف

َ ةقيرطلا نوك يل مهنيدل سانلا بح وأ ، ةقادصلا ط باور الل غتساو

اذل . ةلداعلا و ةرح لا قوسلا داسفل رهظم وه ، قيوس تلا يف ةعبتملا

. ابرلا لا كشأ نم اًلكش لثمت قيوستلا يف ةقيرطلا هذهف

يلا ملا ماظنلا رايهناب الم سلا و الة صلا هيل ع يبنلا ربخأ دقل : لا ؤس

نحنو . ةينورتكل واإل ةيكيتس ال بلا و ةيقرولا دوقنلا ىلع زكترملا يملا علا

لعفن اذامف . ةيقرولا دوقنلا ىلع اهلك انتايح في دمتعن مويلا اًعيمج

؟. اهلا يح

اًميلقإ نوملسملا مكحي امدنع طقف نكمم يقيقحلا لحلا نإ : باوج

تاوطخب ةيم اإلسال ةموكحلا ذخأتس اهنيح اإلسالم. مكحب ضر األ يف

نأ ةيم اإلسال ةموكح لل نكميف . ةيقرولا دوقنلا نم صلختلا اهنع جتني

دوقنلا يه ةيضفلا مهاردلا و ةيبهذلا ريناندلا لعجت تاعيرشت نست
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عطقلا عنصت دوقنلا كسل اًرود ةيم اإلسال ةموكحلا سسؤتو . ةي عرش لا

ةضفلا و بهذلا حبصي امدنعو . سانلل ةضفلا و بهذلا نم ةيدقنلا

دوقنلا ب لمعلا روجأ حبصت نأ ةجيتنلا نوكتس ، ةينوناق مهاردو ريناند

تاراقعلا و تاكلتمملا و علسلا و . ةعنطصملا دوقنلا ب ال ةيقيقحلا

. ةيقيقحلا دوقنلا ب اهنامثأ اهباحصأ بلطيس تامدخلا و

اًضافخنا ببسيس ةينوناق اًدوقن ةضفلا مهاردو بهذلا ريناند لا خدإو

عراستو اهتميق تطبه املكو . ةيقرولا دوقنلا ةميق يف اًرمتسم

دوقنلا ىلع ةيقيقحلا دوقنلا قوفتل سانلا كاردإ دادزا ، اهطوبه

اهنيحو . اهسفنب ةيقرولا دو قنلا راهنتس ةياهنلا يفو . ةعنطصملا

. سانلا ُ ءارقف ال ةرساكلا ُ ةبخنلا ىربكلا َ ةراسخلا دبكت تس

ىلع ً؛ ةينوناق ةيقيقحلا دوقنلا هيف دوعت يذلا نيحلا كلذ ىتحو

ةيدقن عطق ةئيه ىلع اهظفحب مهتارخدم ةيامحل اوعسي نأ نيملسملا

جايتحا كانه ناك اذا ةيقرولا دوقنلا نم اًلدب ةيضفو (ةيبهذ

اهل جايتحا كانه سيل اذا نكلو ريصقلا ىدملا ىلع دوقنك اهمادختس إل

اهتيامح متي نا لضف فاأل ريصقلا ىدملا ىلع ال ثم ءارشلل اهمادختس إل

يضارا نم هتباث لوصا تاذ ةيجاتنا عيراشم يف ليوطلا ىدملا ىلع

!. ( اهريغو عرازمو

* * *
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ةمجرتلا ةمتاخ

؛ اهلك هبناوجب ننفتملا ؛ عتاملا باتكلا اذه ةءارق دعب

رصعلا يف نيملسملا ءاملع هبتك ام ضعب ىلإ تعجر

وأ اًريظن هل دجأ نأ اًلواحم ابرلا عوضوم يف ثيدحلا

اهنكل هتياغ ىلإ ىعست ةريثك اًثاحب أ تدجوف اًبيرق اًئفاكم

هتدجو ام اهنمو ؛ همارم نع رصقت يه ف ؛ هفارطأ عمجت ال

دبع خيشل ل ةلا مق اهزر بأ ناك ةم يقِّ االت قم نم ةك ب شلا يف

ءوض يف ابرلا ناونعب ةكوُلَ األ عقوم يف طايخ (هللا ( )

حل صا دمحم خيشل ل ىرخأ االت قمو ، ةنسلا و )نآرقلا

يف ٌِّة لضم ًى واتف ) ناونعب هل ىًوتف اهنم سبتقأ ؛ دجنملا

نأ ةبسانمب اهلوقأ ةمدقم هذه » : اهي ف لوقي ( اب رلاِّ زاوج

ينارأ دق نيصيرحلا نم اًريخ هللا مهازج انناوخإ ضعب

ىتفأ ىوتف نع جراخلا يف دئارجلا ضعب يف ترشن ةلا قم

يف لوقي ، لق األ ىلع ةلأسملا هذه يف نيلا ضلا دحأ اهب

ٍ ةلدأو الٍت يلعت دعب اًرصتخم تلقن هم كال نمو ، ىوتفلا هذه

ملعلا لهأ ضعب لا وقأ نم ٍءازتجاو ، صوصنلا قانع أل ٍّي لَو

ك نإف قبس ام لك ىلع ءانبو : كلذ دعب لا ق ، وه ىوهي امك

اههبشي اميفو رامثتس اال تاداهش يف الت ماعملا نأ ىرت

حالٌل كلذك اهحابرأ نأو ، اًعرش ةزئاج ريفوتلا قيدانصك
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اذه نظ ي امك - ةيعرش ةبراضم اهن أل امإ ، اًعرش ةزئاجو

، ةم أل لو دارف لأل ةعفان ةثيدح ةلماعم اهن أل امإو - يرتفملا

مث . رخ لآل لماع تلا يفرط دحأ نم الل غت سا اهيف سيلو

ريخلا نمو : مرحملا جهنلا اذه اوجهني نأ سانلا اً ثاّح لا ق

- هحنمت ما لبقتي نأ و ، تاداهشلا هذه ناسن اإل يرتشي نأ

: اً حج بتم لا ق مث ، كلذل ةجيتن حابر أ نم - حنم ُي ام ينعي

اوذختي نأ - هتدلب يف - نيلو ؤ سملا ىلع تحرتقا دقو

باحص أل ىطعت يتلا حابر األ ةيمستل ةمز ال لا تاءارج اإل

حبرلا ب وأ ، يرامثتس اال دئاعلا ب رامثتس اال تاداهش

يف اهطابتر ال ةدئافلا ةم لك اوفذحي نأو ، يرامثتس اال

. ابرلا ةهبشب ناهذ األ

للحي نأ ديري [16 : رونلا ] ﴾ ٌميِظَع ٌناَتْهُب اَذَه َكَناَحْبُس ﴿ : باوجلا

اًحابرأ ةدئافلا ىمست نأب حرتقي مث ، مارحلا سانلل

سانلا ىلع س بِل ُي يكل ، ةيرامثتسا تادئاعو ةيرامثتسا

هحتف دقف ، بابلا اذه حتف يذلا ديدجلا وه سيلو ، ةدايزب

، سان لا ىلع اوسبلي يكل ءامس األ اوريغو ، هلبق نم دوهيلا

هذه نم يتأيس هنأب (انربخأ الم سلا و الة صلا هيل ع لوسرلا و

ام اه مسِّ اهمسا ريغب اهنومسي رمخلا نوبرشي سانأ ةم )األ

، مارح هلك ، يكسو ، اًلوحك ، ةيحور تابورشم ، اًرمخ ؛ تئش

تبهذ ، تلزن وأ َ تعلط ، مارح رمخ لكو رمخ ركسم لك
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وهف يدوهي وأ ينارصن بض رحج تلخد ، اًلا مش وأ اًنيمي

، اًحابرأ ، دئاوف ، ابر ؛ تئش ام اه مسِّ : لوقن كلذكو . مارح رمخ

وه ، تئش ام اهمس ، ةيرامثتسا اًحابرأ ، ةيرامثتسا دئاوع

ابر اهن أل ؛ مارح يهف تلزن وأ تعلط ، اًريخأو اًلوأ ما رح

. ةنسلا و باتكلا يف هميرحت ىلع صوصنم

لمحت نود ةبراضم يف ناسن اإل لوخد نإ : لا ق مث

اذإ - وه هلقي ملو نحن هلوقن الم كلا اذ ه - مارح ةراسخلل

ةراسخ لمحتي أال طارتشا عم ةبراضم يف هلوخد ناك

ةنيعم ةبسن طرتشي وهو ةبراضم يف لخدي فيكف ، مارح

مارح هنإ ؟! كلذ وحنو %11 وأ %10 وأ %8 حابر األ نم

حبرلا د يدحت : اًدنتسم هاوتف يف اذه لوقي فيكف ، رثكأ

تايآ يف نولداجي اذكهو . لا ملا بحاصل ٌ ةيامح اًمدقم

. سانلا اولضي نأ نوديري اذكهو هللا،

ابرلا : نيح جبتم نولوقي اهنوقلطي يتلا ةنشنشلا هذه مغرو

الل، غتسا هيف ناك ام ابرلا ، ريقفو ينغ نيفرط نيب ناك ام

. سأب فال ؛ ينغو ينغ نيب ناك اذإ امأ

اذه عضو يذلا نمو ؟ ةدعاقلا هذه عقَّد يذلا نم

اَي ﴿ هللا: لا ق ملَّا ؟ نآرقلا يف دو جوم وه له ؟ ءانثت االس

: ةرقبلا ] ﴾ ابِّرلا َنِم َيِقَب اَم اوُرَذَو َهَّللا اوُ قَّتا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ

؟ ءارقفلا و ءاينغ األ نيب ابرلا نم يقب ام اورذ : لا ق له [278
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ينغ ، ينغو ينغ ؟! ءيش لك لمشت ةماع ةي اآل نأ مأ

الء ؤه لواح امهم كلذلو ةماع ةي اآل ، ريقفو ريقف ، ريقفو

ميكحلا دنع نم تلزن اهن أل ؛ جرخت نل اهنإف اهوجرخي نأ

. ريبخلا

نوثحبيو ، ءاجوعلا ىواتفلا هذه نولغتسي لطابلا لهأو

الل، غتسا عشبأ اهنولغتسيو ، ديدش بيقنتب اهنع

له نكل ، اهنوعزويو اهنورشنيو اهنوعبطيو اهنوروصيو

اَي ﴿ : ىلا عت هلوق هيلع اًقلعم َ تدجوف اًيوبر اًناكم ةرم َ تلخد
ْنِإَف 278 َنيِنِمْؤُم ْمُتْنُك ْنِإ اَبِّرلا َنِم َيِقَب اَم اوُرَذَو َهَّللا اوُقَّتا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ

له [278-279 : ةرقبلا ] ﴾ ِهِلوُسَرَو ِهَّللا َنِم ٍبْرَحِب اوُنَذْأَف اوُلَعْفَت ْمَل

تدجو ابر هي ف اًناكم تلخد اذإ له ؟ ةي اآل هذه تدجو

لجرلا هلكأي ابر مهرد ) الم: سلا و الة صلا هيل ع لوسرلا ثيدح

دجت ال )؟ ةينز نيث ال ثو تس نم هللا دنع دشأ ؛ ملعي وهو

لضتل ةروشنمو ةعوبطم ةصيخرلا ى واتفلا دجت نكل ؛ اذه

. مهل ليو مث مهل ليو مث هللا، باذع نم مهل ليو ، سانلا

، ديجلا ريغ رمتلا نم ناعاص هدنع هنع هللا يضر بالل

كانه له ، ديجلا رمتلا نم اًعاص ىرتشاو ، قوسلا ىلإ بهذ

الل؟ غتسا اهيف لهو ةلماعملا ترج له ؟ مولظم دحأ

يطعي نأ يضر اذه ؟ نيفرطلا اضرب تمت دق تسيلأ

نم اًعاص اهلباقم هاطعأ اذهو ، ءيدرلا رمتلا نم نيعاص

كلذ عمو الل، غتسا نودب نيفرطلا اضرب تمت ، ديجلا رمتلا
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ال ، ابرلا نيع ، ابرلا نيع ! هوأ هوأ ) : ملسو هيلع هللا ىل ص لوقي

كونبلا يف رمثتسن نحن : نولوقي نيذلا الء ؤه اًذإ )لعفت

: هل لوقن جاتحم ريقف انأ وأ ، ينغ انأو يوق كنبلا ، ابرلا ب

؟ ني دلاِّ ىلع نوبع ال تت فيك بالل؟ ثيدح يف اذه نيأ

ناك امبر ، دافتسا دق رخ واآل دافتسا بالل دافتسا دق امه كال

ذخأ بالل و ، ديج ءيش هدنع ان عاصلا و ةريبك ةلئاع هدنع

امه كال ، ملسو هيلع هللا ىل ص لوسرلل دحاو صخشل رمت عاص

لب ، هتبغر ققح دق نوكي نأ ركني ال امه كال ، دافتسا دق

الة صلا هيلع هنكل الل، غتسا اهيف سيلو ،ٍ ضارت كانه

، سانلا الء ؤه لياحت ىدم اوملعتل كلذ ، اذه ضفر الم سلا و

. ناودعلا و مث واإل رشلا ى لع مهعباتتو

اًفاَعْضَأ ابِّرلا اوُلُكْأَت ﴿ال : لا ق هللا : لوقي ، تاهبشلا ريثي مهضعبو

،%200 ،%100) ذخأت ال ينعي [130 : نارمع لآ ] ﴾ ًةَفَعاَضُم

ةيقب متيسن له : هل لوقن (%10) طقف ذخأن نحن (300%

ول مث .. [278 : ةرقبلا ] ﴾ ابِّرلا َنِم َيِقَب اَم اوُرَذَو َهَّللا اوُقَّتا ﴿ : تايآ لا

، ءاسنلا تارشعب ينزت نأ كيع مارح : صخشل تلق يننأ

ول ؟! اًل حال ر اص ةدحاو ةأرماب ىنز ول هنأ اذه ينعي له

اآلالف تائم ذخأت نأ كيلع مارح : ريبك ٍشترم دحاول تلق

اًدحاو اًلا ير ذخأ ول : ىنعمب ى، واشرلا ب دوقنلا آالف ذخأت وأ

باتكب نوبع ال تي فيك اورظناف اًذإ ، اًزئاج كلذ ناك ة وشرب
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نوبهذت نيأ : مهل لوقن مث ، هب نوئزهتسيو ، لجو زع هللا

لجرلا هلكأي ابر مهرد ) : ملسو هيلع هللا ىل ص لوسرلا ثيدحب

.. ( ةينز نيث ال ثو تس نم هللا دنع دشأ ، ملعي وهو

هيدل ءارقفلا ضعب نأ تعمس يننأ ةوخ اإل اهيأ فسؤملا و

، دئاوف اهيلع ذخأي يكل ، كنبلا يف اهعضي اًلثم لا ير فلأ

يف ابرلا لغلغت اذكه االت! ير ةرشع ؟ اهرادقم ةدئافلا و

لأسنو هللا، محر نم إال دحأ هنم ملسي دكي مل ىتح ، ةم األ

. ةيفاعلا هللا

ىل ص لوسرلا دهع ىلع ةفورعم ريغ كونبلا لوقي يذلا ، اًذإف

دهع ىلع فورعم ابرلا أدبم نكل : هل لوقن ، ملسو هيلع هللا

هنأ ملعي هللا نإ : هل لوقنو ، ملسو هيلع هللا ىل ص لوسرلا

لو أل حلصت ةعيرشلا هذهو ، كونب نامزل ا رخ ا يف نوكيس

ةعيرشلا تناك اذإ ةلزهم كلتو ؛ ةم األ رخ آل حلصت امك ةم األ

نمزل حلصت وال كون بلا دوجو لبق يذلا نمزلل حلصت

. كونبلا دوجو

﴾ ٍءْيَش ْنِم ِباَتِكْلا يِف اَنْطَّرَف اَم ﴿ : ىلا عت لوقي ! ةوخ اإل اهيأ

لئاسولا تريغت نإو ، همكح دوجوم ءيش لك [38 : ماعن [األ

باتك في دوجوم مكحلا و نايبتلا ا ذه نإف ، بيلا واألس

نوهقفي نوداكي ال موقلا الء ؤه لا ب امف ، زيزعلا هللا

لعجاو ، هنيبو اننيب دعابو ، مارحلا نم انملس هللام ؟! اًثيدح
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، اذه يلوق لوقأ . نيملا علا بر اي اًل حال انقزرو انلا ومأ

.« مكلو يل هللا رفغتسأو

ىلع ةروشنم سورد يسلبانلا بتار دمحم خيشل ول

يف هركذ ام اهنم ؛ هعاونأو اب رلا لا ح نايب يف ةكباشلا

يف ناك ام لك نإ » : لوقيف نيملسملا نيب ابرلا راشتنا

يذلا ابرلا نأ دجنف ، مويلا ةيلهاج يف داع سم األ ةيلهاج

مويلا داع دق ة يلهاجلا ةمظنأ نم اًماظن سم باأل ناك

كانه و .. . ةئيسنلا ابرو ، لضفلا ابر : هعاونأو هلا كشأ عيمجب

نوعيبي نيذلا ةغاصلا ابر كلذك ... ةفوشكملا حلاَِيل ابر

ابر كلذكو . دقن نودبو نوفلتلا بو كالم لا ب به ذلا نورتشيو

لقأب هنو رتشي مث لجؤم نمثب ءيشلا نوعيبي نيذلا ةني علِا

ناسنإ يطعي نأ وه : ةفعاضملا فاعض األ ابرو .. . اًلا ح هنم

ددست نأ امإ : لا ق نيدلا لح اذإ ىتح ، ةدايزب اًلا م اًناسنإ

انمايأ يف كونبلا هلمعتست ام وه اذهو ، ديزن نأ امإو

، رتافدلا يف لجسيو ، را هنلا حضو يفو اًنلع ةرضاحلا

... هلوسر ةنعلو هللا ةنعل هنولجسي نيذلا الء ؤه قحتسيو

نونظيو ، هدودحو لجو زع هللا تامرحب نوبع ال تي الء ؤه

ابرلا اذه . مهعداخ وهللا اهيف ىلا عت هل لا نوعداخي مهنأ

، اًداصتقا : يمس اًبر ىمسي نأ لدبو ، اًيداصتقا اًماظن حبصأ
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ىلع إال موقت ال مويلا انملا ع موهفم يف ةايحلا تحبصأو

، تريغت دق ريياعملا لك ألن ؛ يوبرلا يداصتق اال ماظنلا اذه

بذكلا يمسو ، ةلماجم قافنلا يمسو ، اًداصتقا ابرلا يمسف

يمسو ، ةيحور تابورشم رمخلا تيم سو ، ةيسامولبد

هذهب ءايش األ هذه اولمجي نأ نوديري ، اًنف صقرلا و ءانغلا

هذه ريغتت نلف ءامس األ تريغ نإو : لوقنف ، ءامس األ

.« تايمسملا

اًروثنم عوضوملا يف اًبيط اًم كال تدجو ينإف كلذك

يدعسلا ريسفت يف هتدجو ام اهنم ريسفتلا بتك يف

، ةرقبلا ةروس رخآ نم ابرلا تاي آل ( نانملا فيطللا ريسيت )

( نآرقلا ظالل يف بطق ديس ريسفت (يف ه تدجو ام اهنمو

اآلن اهلقنأ انأو ؛ ةرقبل ا ةروس رخآ نم ابرلا تايآ ريسفت يف

نايب يف الء جو حوضو نم اهيف امل [ ريسي ٍفُّرصتب ] اهصنب

اذه يمارم عم اهيحاون نم ريثك يف ٍ قافتاو ، ابرلا ةمرح

: هب متخأ اهنم غلبأ تدجو امو - باتكلا

يف اهروتسد ضر ُع يتلا ةقدصلل لباقم لا رخ اآل هجولا ... »

! ابرلا وه حلا طلا حلا كلا هجولا .. يضاملا سردلا

.. لفاكتو نواعتو ، ةاكزو ةراهطو ، ةحامسو ءاطع ةقدصلا

.. ةيد رفو ةر َث أَو ، سندو ةراذقو ، حش ابرلا و
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دادرتسا ابرلا و . در وال ِعَوض بال لا ملا نع ٌ لوز ُن ةقدصلا و

نم وأ نيدملا دهج نم ةعطتقم مارح ٌ ةدايز هعمو ني دللَّ

هنادتسا يذلا لا ملا ب لمع دق ناك نإ هدهج نم . همحل

وأ حبري مل ناك نإ همحل نمو دكوِّه. وه هلمعل ةجيتن حبرف

هلهأو هسفن ىلع هنم ةقفنلل لا ملا ذخأ دق ناك وأ ، رسخ

.. ا ئيًش هحبرتسي ملو

هجولا .. ةقدصلل لباقملا رخ اآل هجولا - ابرل ا - وهف مث نمو

! حلا طلا حلا كلا

بيطلا هجولا ضرع دعب ةرشابم قايسلا هضرع اذهل

فشكي فنمًِّرا، ًا ضرع هضرع ! دودولا ليمجلا رهاطلا حمسلا

يف ٍ فافج نمو . ةعانشو حبق نم ابرلا ةيلمع يف امع

. دابعلل الٍك هو ضر األ يف ٍ داسفو ، عمتجملا يف ٍّ رشو بلقلا

رومأ نم هلا طبإ اإلسالم دارأ رمأ عيظفت نم غلبي ملو

يف ديدهتلا نم غلب وال . ابرلا عيظفت نم غلب ما ةيلهاجلا

هذه يف - ابرلا رمأ يف ُ ديدهتلا غلب ام ىنعملا و ظفللا

. ةغلا بلا ةمكحلا هللو - ىرخأ عضاوم يف اهريغ يفو تاي اآل

نكلو . هرورشو هدسافم ةيلهاجلا يف ابرلل تناك دقلف

اهلك تناك ام حلا كلا ههجو نم ةحيبقلا ةهئاشلا بناوجلا

يف تفشكتو مويلا تدب امك ةيلهاجلا عمتجم يف ً ةيداب

هجولا كلذ يف لمامدلا و روثبلا تناك وال ، رضاحلا انملا ع
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انعمتجم يف مويلا تفشك امك اه لكَّ ةفوشكم ميمدلا

تاي اآل هذه يف ةيدابلا ةعزفملا ةلمحلا هذهف . ثيدحلا

ىلع اه ُ تمكح مويلا فشكتت ، تيقملا ماظنلا كلذ ىلع

تناك امم دشأ ، ةيرشبلا ةايح يف عجافلا عقاولا ءوض

ربدتي نأ ديري نم - كرديو . ىلو األ ةيلهاجلا يف ةفشكتم

اذه ةقدو جهنملا اذه لا مكو نيدلا اذه ةمظعو هللا ةمكح

نيذلا هكردي نكي مل ام هلك اذه نم مويلا كردي - ماظنلا

عقاو نم مويلا همامأو . ةرم لوأ صوصنلا هذه اوهجاو

ًا. عقاو ًا رشابم يحًّا ًا قيدصت ةملك لك ِق ّدصي ام ملا علا

اهي لع ُّ بصنت هلكوتو ابرلا لكأت يتلا ةلا ضلا ةيرشبلا و

يف . يوبرلا ماظنلا اذه ءارج نم ةقحاسلا ةقحاملا اي ال بلا

ا برًح - ا قًح - ىقلتتو . اهداصتقاو اهتحصو اهنيدو اهق ال خأ

، تاعامجو ًا دارفأ .. باذعلا و ةمقنلا اهيلع بُّ صُت هللا نم

! قيفت وال ربتعت ال يهو ًا، بوعشو ًا ممأو

ناك ةقدصلا قباسلا سردلا يف ضرعي قايسلا ناك امنيحو

يداصتق واال يعامتج اال ماظنلا دعاوق نم ً ةدعاق ضرعي

بحيو ، هيلع موقي نأ ملسملا عمتجملل هللا ديري يذلا

كلذ لباقم يف .. ةمحر نم هيف امب عتمتست نأ ةيرشبلل

ريرشلا يوبرلا ساس األ ىلع موقي يذلا رخ اآل ماظنلا

. ميئللا يساقلا
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! يوبرلا ماظنلا و ، يم اإلسال ماظنلا الن: باقتم ناماظن امهن إ

وال ؛ ساسأ يف ناقفتي وال ٍُّر، وصت يف نايقتلي ال امهو

ةايحلل روصت ىلع موقي امهنم لكًّا نإ .. ةجيتن يف ناقفاوتي

يهتنيو . ةضقانملا مامت رخ اآل ضقاني تاياغلا و فاده واأل

لك ىرخ األ نع فلتخت سانلا ةايح يف ةر مث ىلإ

اذه ناكو ، ةعزفملا ةلمحلا هذه تناك مث نمو .. الف تخ اال

! بي ه رلا ديدهتلا

- اهلك ةايحلا ماظنو - يداصتق اال هماظن ميقي اإلسالم نإ

. دوجولا اذه يف عقاولا قحلا لثمي نيعم روصت ىلع

اذه قلا خ وه - هناح بس - هللا نأ ساسأ ىلع هميقي

وه .. ناسن اإل اذه قلا خ وهو ، ضر األ هذه قلا خ و هف . نوكلا

.. هدوجو دوجوم لك بهو يذلا

وه هنأ امب دوجوم لك كلا م وهو - هناحبس - هللا نإو

؛ ضر األ هذه يف يناسن اإل سنجلا فلختسا دق هد ِ جوم

ى وًق نمو ٍ تاوقأو ٍ قازرأ نم اهيف هل رخد ا ام م هن َّ كمو

ْلك ملُا اذه هل كرت ي ملو . طرشو هنم دهع ىلع ، تاقاطو

امنإو . ءاش فيك ءاشي ام هيف عنصي ، ىضوف ضيرعلا

هفلختسا . ةحضاولا دودحلا نم راطإ يف هيف هفلختسا

هللا، جهنم قف و ةف ال خلا يف موقي نأ طرش ىلع هيف

لا معأو دوقع نم هنم عقو امف . هتعيرش بسحو
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حيحص وهف دقاعتلا قفو تادابعو الق خأو الت ماعمو

لطاب وهف دقاعتلا طورشل ا فلًا خم هنم عقو امو . ذفان

ال ءادتعاو ملظ نذإ وهف ًا رسقو ةوق هذفن أ اذإف . فوقوم

ضر األ يف ةيمكاحلا ف بهللا. نونمؤملا هرقي وال ه للا هرقي

مهمكاح - سانلا و . هدحو هلل - هلك نوكلا يف يه امك -

مهذيفنت نم مهتاطلس نودمتسي امنإ - مهموكحمو

نأ - مهتلمج يف - مهل سيلو ، هجهنمو هللا ةعيرشل

ضر األ يف نوفلختسم الء كو مه امنإ مهن أل ، اهنع اوجرخي

نم مهيديأ يف امل نيقلا خ ا كًا ُملَّ اوسيلو دهعو طرش ب

. قازرأ

نينمؤملا نيب لفاكتلا موقي نأ دهعلا اذه دونب نيب نم

هللا قزرب اوعفتني نأو ، ضعب ءايلوأ مهضعب نوكيف بهللا،

ةدعاق ىلع ال - لفاكتلا اذه ساسأ ىلع مهاطعأ يذلا

ساسأ ىلع نكلو . ةيسكراملا لوقت امك قلطملا عويشلا

َسَعة مهنم هللا هبهو نمف - ةديقملا ةيدر فلا ةيكلملا

فيلكت عم ُه. قزر هيلع ُقِدر نم ىلع هت َسَع نم ضافأ

هر سي اميفو هدادعتساو هتقاط بسح لكٌّ لمعلا ب عيمجلا

ةعامجلا ىلع وأ هيخأ ىلع َكلًّا مهدحأ نوكي فال - هل هللا

يف ً ةضيرف َ ةاكزلا لعجو . لبق نم كلذ نيبَّا امك رداق وهو

. ددحم ريغ ًا عوطت َ ةقدصلا و ، ةددحم لا ملا
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دصقلا بناج اومزتلي نأ كلذك مهيلع طرش دقو

نم نوقفني اميف ططشلا و سلاََّرف اوبنجتيو ، لا دتع واال

تابيطلا نم هب نوعتمتسي اميفو ؛ مهاطعأ يذلا هللا قزر

لا ملل ةيك ال هتس اال مهتجاح لظت َثمَّ نمو . مهل اهلحأ يتلا

نم ةل َفْض لظتو . لا دتع اال دودحب ةدودحم تابي طلا و

نأ ةصاخبو . ةقدصلا عوطتو ةاكزلا ةضير فل ةضرعم قزرلا

. هريثكتو هلا م ريمثتب ٌب لَا طم نمؤملا

أشني ال َ لئاسو مهلا ومأ ةيمنت يف اومزتلي نأ مهيلع طرشو

ليطعت وأ قيوعت اهئارج نم نوكي وال ، نيرخ لآل ىذ األ اهنع

ىلع يدي األ يف لا ملا ِ نارودو ، دابعلا نيب قازر األ ِ نايرجل

﴾. ْمُكْنِم ِءاَيِنْغَأْلا َنْيَب ًةَلوُد َنوُكَي اَل ْيَك ﴿ : قاطن عسوأ

يف ةفاظنلا و ، لمعلا و ةينلا يف ةراهطلا مهيلع بتكو

ال لا ملا ةيمنت يف ًا دويق مهيلع ضرفو ، ةياغلا و ةليسولا

وأ ، هق ُل خُو درفلا ريمض يذؤت اً لبس اه يلإ نوكلسي مهلعجت

. اهنايكو ةعامجلا ةايح يذؤت

عقاولا ةقيقحل لثمملا روصتلا ساسأ ىلع لكَّه اذه ماقأو

مكحي يذلا الف ختس اال دهع ساسأ ىلعو ؛ دوجولا اذه يف

.. ضيرعلا ْلك ملُا اذه يف فلختسملا ناسن اإل تافرصت لك

روصتلا دعاوق عم ءًا دتبا مدطصت ٌ ةيلمع ابرلا ف مث نمو

رظن ال ٍ روصت . رخآ روصت ىلع موقي ٌ ماظنو الًقا؛ طإ ينامي اإل
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ئ دابملل هيف ةياعر ال مث نمو . ىلا عتو هناح بس هللا ىلإ هيف

مهتايح موقت نأ رشبلل هللا ديري يتلا واألخالق تاياغلا و

. اهيلع

هللا ةدارإ نيب ةق عال ال نأ ساسأ ىلع ً ءادتبا موقي هنإ

وهو ؛ ءادتبا ضر األ هذه ديس وه ناسن فاإل . رشبلا ةايحو

هللا! رماوأ عابتاب مزلم ريغو هللا؛ نم دهعب ديقم ريغ

قرط يفو ، لا ملا ىلع هلوصح لئاسو يف رحٌّ درفلا نإ مث

نم ءيش يف مزتلم ريغ . هب عتمتلا يف رح وه امك ، هتيمنت

ةحلصمب كلذك ديقم ريغو ؛ طرش وأ هللا نم دهعب اذه

وه اذإ نيي ال ملا ىذأتي ألن رابتعا فال مث نمو . نيرخ اآل

دقو . هتفاضإ عيطتسي ام هديصرو هتنازخ ىلإ فاضأ

هذه هتيرح نم دحلا يف ًا نايحأ ةيعضول ا نيناوقلا لخدتت

نم ٍ عاونأ عنم يفو ؛ اً لثم ةدئافلا رعس ديدحت يف - يئزجًا -

نكلو . ررضلا و شغلا و ، بهنلا و بصغلا و بصنلا و لا يتح اال

امو ، مهسفنأ سانلا هيلع عضاوتي ام ىلإ دوعي لخدتلا اذه

نم ضورفم تباث أدبم ىلإ ال ؛ مهؤاوهأ هيلإ مهد وقت

! ةيهلإ ةطلس

ةياغ نأ وه . دساف ءىطاخ روصت ساسأ ىلع موقي كلذك

ةليسو ةيأب - لا ملل هليصحت يه يناسن اإل دوجولل تاياغلا

بلا كتي مث نمو ! ىوهي يذلا وحنلا ىلع هب هعات متساو -



227

لك قيرطلا يف سوديو ؛ هب عاتملا ىلعو لا ملا عمج ىلع

! نيرخ لآل حلا ص لكو أدبم

ًا، قحس ةيرشبلا قحسي اً ماظن ةياهنلا يف ءىشني مث

ًا، بوعشو ًا لودو تاعامجو ًا دارفأ اهتايح يف اهيقشيو

اًّ يسفنو يقًّا ال خأ اه ُّ طحيو ؛ نيبا َر ملُا نم ةنفح ةحلصمل

داصتق اال ِّ ومنو لا ملا ِ ةرود يف َ للخلا ِث دحيو ًّا؛ يبصعو

ثيدحلا رصعلا يف ىهتنا امك - يهتنيو يوسًّا ومنًّا يرشبلا

ةيرشبلا ىلع يلمعلا ذوفنلا و ةيقيقحلا ةطلسلا زيكرت ىلإ -

رشًّا؛ مهدشأو هللا قلخ ِّ طحأ نم ٍ ةرمز يديأ يف اهلك

وال مذَّة، وال اً لإ ةيرشبلا يف نوعري ال نمم ٍ ةمذرشو

نونيادي نيذلا مه الء ؤهو .. ةمرح وال اً دهع اهيف نوبقاري

يف - بوعشلا و تاموكحلا نونيادي امك ًا، دارفأ سانلا

ةليصحلا مهيلإ عجرتو - اهجراخ يفو مهد بال لخاد

مهقرعو نييمد اآل دِّ كَو ، اهلك ةيرشبلا دهجل ةيقيقحلا

! اً دهج اهيف مه اولذبي مل ةيوبر دئاوف ةروص يف ، مهئامدو

مل ملوَّا .. ذوفنلا نوكلمي امنإ .. هدحو لا ملا نوكلمي ال مهو

ىلع يق ال خأ وأ ينيد روصت وال الق خأ وال ئ دابم مهل نكت

ثملاُل و واألخالق ن يد لا نم نور َ خسي اوناك ملَّا لب اإلطالق؛

ذوفنلا اذه نومدختسي لا حلا ةعيبطب مهنإف ؛ ئدابملا و

راكف واأل عاضو األ ءاشنإ يف هنوكلمي يذلا لئاهلا
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فقت وال الل، غتس اال ةد ايز نم مهن كمتِّ يتلا تاعورشملا و

يه لئاسولا ُ برقأو .. مهفادهأ سَّة خِو مهعش ج قيرط يف

نم ٍِن سآ عقنتسم يف اهطاقسإو ةيرشبلا الق خأ ميطحت

ٍ سلف رخآ نوريثكلا اهيف عفدي يتلا ، تاوهشلا و ذئاذللا

ِ كابشلا و دئاصملا يف سولفلا طقست ثيح ، هنوكلمي

يملا علا داصتق اال نايرج يف مكحتلا عم كلذو ! ةبوصنملا

تامز األ ىلإ اذه ىدأ امهم ، ةدودحملا مهحلا صم قفو

جاتن اإل فارحنا ىلإو ؛ داصتق اال ملا ع يف ةفورعملا ةيرودلا

ةعومجملا ةحلصم هيف امع لكِّه يداصتق واال يعانصلا

يف عمجتت نيذلا ، نيبارملا نيل ِّ ومملا ةحلصم ىلإ ةيرشبلا

! ةيملا علا ةورثلا طويخ مهيديأ

نكت ملو - ثيدحل ا يلهاجل ا رصعلا يف تمت يتلا ةثراكلا و

الء ؤه نأ يه - ىلو اال ةيلهاجلا يف ةعشبلا ةروصلا هذهب

يف يضاملا نمزلا يف نولثمتي اوناك نيذلا - نيبارملا

ةروص يف اآلن نولثمتي امك ةيلا م تويب وأ دارفأ ةروص

نم مهيدل امب اوعاطتسا دق - ةيرصعلا فراصملا يسسؤم

، اهجراخو ةيملا علا مكحلا ةزهجأ لخاد ةفيخم ةلئاه ةطلس

ضر األ يف واإلعالم هيجوتلا لئاسو نم نوكلمي امبو

تاعماجلا و بتكلا و فحصلا كلذ يف ٌ ءاوس .. اهلك

نأ .. اهريغو امنيسلا رودو لا سر اإل تاطحمو ةذتاس واأل
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نيذلا نيكاسملا رشبلا ريهامج نيب ةماع ةيلقع اوئشني

مهقرع ن وبرشيو ، مهموحلو مهماظع نوبارملا كئلوأ لكأي

ة ماعلا ةيلقعلا هذه .. يوبرلا ماظنلا لظ يف مهءامدو

ماظنلا وه ابرلا نأب مومسملا ثيبخلا ءاحي لإل ٌ ةعضاخ

ه ريَغ َ ساسأ ال يذلا حيحصلا ُ ساس واأل ، لوقعملا يعيبطلا

ناك هتانسحو ماظنلا اذه تاكرب نم هنأو ؛ يداصتق اال ومنلل

هلا طبإ ن وديري نيذلا نأو . برغلا يف يراضحلا مدقتلا اذه

نودمتعي امنإ مهنأو - نييلمعلا ريغ - نييلا يخلا نم ٌ ةعامج

ُثٍل مُو ةيقا لخأ تايرظن درجم ىلع هذه مهترظن يف

ماظنلا داسفإب ةليفك يهو ؛ عقاولا نم اهل ديصر ال ةيلا يخ

ضرعتيل ىتح ! هيف لخدتت نأ اهل حمس ول لكِّه يداصتق اال

نم ةيرخسلل بناجلا اذه نم يوبرلا ماظنلا نودقتني نيذلا

اذه ل ةسئاب اياحض رم األ ةقيقح يف مه نيذلا رشبلا

. هسفن يملا علا داصتق اال نأشُ مه نأُش اياحض ! هتاذ ماظنلا

ًا نايرج يرجي ألن ةيملا علا نيبارملا تاباصع هرطضت يذلا

! ةمظنملا ةيرودلا تازهلل ضرعتيو َسِويٍّ. وال يعيبط ريغ

نوكي نأ ىلإ ، اهلك ةيرشبلل ًا عفان نوكي نأ نع فرحنيو

! ةليلق بائذلا نم ٍ ةنفح ىلع َوْقًفا

ةيداصتق اال ةهجولا نم بي َمِع ٌم اظن يوبرلا ماظنلا نإ

ةذتاسأ ضعب هبويعل بنتََّه نأ هئوس نم غلب دقو - ةتحبلا



230

، هلظ يف اوأشن دق مهو ؛ مهسفنأ نييبرغلا داصتق اال

اهثبت يتلا مومسلا كلت مهتفاقثو مهلوقع تبرش أُو

واألخالق. روصتلا و ةفاقثلا عورف لك يف لا ملا تاباصع

نم ماظنلا ا ذه نوبيعي نيذلا ةذتاس األ الء ؤه ةمدقم يفو

ينامل األ تخاش روتكد ةتحبلا ةيداصتق اال »ةيحانلا »

يف هلا ق امم ناك دقو قباسًا. ينامل األ خيارلا كنب ريدمو

ريغ ةيضاير ةيلمعب (هنأ 1953 ماع قشمدب هل ةرضاحم

ددع ىلإ رئاص ضر األ يف لا ملا عيمج نأ حضتي )ةيهانتم

مئادًا حبري يبارملا نئادلا نأ كلذ . نيبارملا نم ا دًج ليلق

نمو . ةراسخلا و حبرلل ضرعم ني ِد ملَا امنيب ؛ ةيلمع لك يف

- ي ضايرلا باسحلا ب - دب ال ةياهنلا يف لكَّه لا ملا نإف مث

يف ةيرظنلا هذه نأو مئادًا! حبري يذلا ىلإ ريصي نأ

هكلمي اآلن ضر األ لا م مظعم نإف . لماكلا ققحتلل اهقيرط

باحصأو كِا َّ لملا عيمج امأ ! فولأ ةعضب - اً يقيقح ا كلًم -

، مه ِ ريغو ، لِا معلا و ؛ كونبلا نم نونيدتسي نيذلا عناصملا

، لا ملا باحصأ باسحل نولمعي ءارجأ ىوس اوسيل مهف

.! فول األ كئلوأ مهدك ةرمث ينجيو

مايق نإف . ةريرج نم ابرلل ام لك وه هدحو اذه سيلو

نيب ةق ال علا لعجي يوبرلا ساس األ ىل ع يداصتق اال ماظنلا

ةعانصلا و ةراجتلا يف نيلماعلا نيبو لا وم األ باحصأ
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يف دهتجي يبارملا نإف . ةرمتسم ةسكاشمو ةرماقم ةق عال

ديزي ىتح لا ملا كسمي مث نمو . ةدئاف ربكأ ىلع لوصحلا

لظيو ؛ ةدئافلا رعس عفتريف هيلإ ةعانصلا و ةراجتلا رارطضا

هنأ ةعانصلا و ةراجتلا يف نولم اعلا دجي ىتح رعسلا عفري

ام مهيلع ردي ال هن أل ، لا ملا اذه مادختسا نم مهل ةدئاف ال

شمكني ذئدنع .. ءيش هن م مهل لضفيو ةدئافلا هب نوفوي

لغتشت يتلا االت جملا هذه يف مدختسملا لا ملا مجح

لطعتيو ، اهجاتن إ ةرئاد عناصملا يضِّق تُو ؛ نيي ال ملا اهيف

ىلإ رم األ لصي امدنعو . ءارشلا ىلع ةردقلا لقتف ، لا معلا

وأ صقن دق لا ملا ىلع بلطلا نأ نوبارملا دج يو ، دحلا اذه

لبقيف . اً رارطضا ةدئافلا رعس ضفخ ىلإ نودوعي ، فقوت

دوعتو ، ديدج نم ةراجتلا و ةعانصلا يف نولماعلا هيلع

تامز األ عقت كيلا ود اذك هو .. ءاخرلا ىلإ ةايحلا ةرود

نوبلقتي اذكه رشبلا لظيو . ةيملا علا ةيرودلا ةيداصتق اال

! ةمئاسلا ك اهيف

ةرشابم ريغ ةبيرض نودؤي نيكلهتسملا عيمج نإ مث

ةدئاف نوعفدي ال راجتلا و تاعانصلا باحصأ نإف . نيبارمل ل

بويج نم إال ابرلا ب اهنوضرتقي يتلا لا وم األ

ةيك ال هتس اال ع لسلا نامثأ يف اهنوديزي مهف ، نيكله تسملا

بويج يف لخدتل ضر األ لهأ ىلع اهؤبع عزوتيف
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تاموكحلا اهضرتقت يتلا نويدلا امأ . ةياهنلا يف نيبارملا

ةينارمعلا تاعورشملا و تاح باإلصال موقتل لا ملا تويب نم

ةيوبرلا تويبلل اهتدئاف نودؤي نيذلا مه اهاياعر نإف

بئارضلا ةدايز ىلإ رطضت تاموكحلا هذه نأ ذإ . كلذك

كرتشي كلذبو . اهدئاوفو نويدلا هذه اهنم ددستل ةفلتخملا

.. فاطملا ةياهن يف نيبارملل ةيزجلا هذه عفد يف درف لك

وه رامعتس اال نوكي وال ، دحلا اذه دنع رم األ يهتني املقو

! رامعتس اال ببسب بورحلا نوكت مث .. نويدلا ةياهن

بويع لك يصقتسن ال - نآرقلا ظالل يف - انه نحنو

اذهب يفتكنف - لقتسم ثحب هلا جم اذهف يوبرلا ماظنلا

اونوكي نأ نوديري نم هيبنت ىلإ هنم صلخنل ردقلا

اإلسالم ةيهارك ددصب ةيساسأ قئاقح ةلمج ىلإ نيملسم

: تيقملا يوبرلا ماظنلل

يف ةن َ قيتسم نوكت نأ بجي يتلا - : ىلو األ ةقيقحلا

لكو . ناكم يف يوبر ماظن مايق عم الم سإ ال هنأ - مهسوفن

وأ نيدلا لا جر نم ىواتفلا باحصأ هلوقي نأ نكمي ام

يم اإلسال روصتلا ساسأف . عادخو لجد اذه ىوس مهريغ

، يوبرلا ماظنلا ب اً رشابم اً مادطصا مدطصي - نيبَّا امك -

. مهق ال خأو مهتاروصتو سانل ا ةايح يف ةيلمعلا هجئاتنو

ال - ةيناسن اإل ىلع َبالٌء يوبرلا ماظنلا نأ : ةيناثلا ةقيقحلا و
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كلذك لب - بسحف ةايحلل اهروصتو اهق ال خأو اهناميإ يف

ماظن عشبأ هنأو ، ةيلمعلا و ةيداصتق اال اهتايح ميمص يف

يناسن اإل اهومن لطعيو ، اً قح َم ةيرشبلا ةداعس قحمي

يذلا ، عا َ ّدخلا يرهاظلا الء طلا نم مغرلا ىلع ، نزاوتملا

! ماعلا يداصتق اال ومنلل ماظنلا اذه نم ةدعاسم هنأك ودبي

يف يلمعلا ماظنلا و يق األخال ماظنلا نأ : ةثلا ثلا ةقيقحلا و

هتافرصت لك يف ناسن اإل نأو ، اً مامت ناطبارتم اإلسالم

ًى لتبمو ٌَر بتخم هنأو ، هطرشو الف ختس اال دهعب طبترم

ٌَب ساحمو ، هتايح يف هب موقي ط اشن لك يف ٌَن حتممو

ٌ ماظنو َه، دحو يقٌّ ال خأ ٌ ماظن كانه سيلف . هترخآ يف هيلع

امه ال كِو ، ناسن اإل طاشن نافلؤي ا عًم امه امنإو َه، دحو ٌّ يلمع

. ءاسأ نإ هيلع ذخاؤي ٌ مثإو ، نسحأ نإ اهيلع رجؤي ةدابع

نأو الق، خأ ريغب موقي ال حجانلا يم اإلسال داصتق اال نأو

ةايح حجنت مث اهنع ءانغتس اال نكمي ةًل فان تسيل األخالق

. ةيلمعلا سانلا

دسفي نأ إال نكمي ال يوبرلا لماعتلا نأ : ةعبارلا ةقيقحلا و

ال إو ؛ ةعامجلا يف هيخأ هاجت هروعشو ، هق ُل خُو درفلا ريمض

نم هثبي امب اهنماضتو ةيرشبلا ةعامجلا ةايح دسفي نأ

ةفصب ةرماقملا و ةلتاخملا و ةر واألَث عشجلا و ََّره شلا حور

لو األ عفادلا دُّ عَي هنإف ثيدحلا رصع لا يف امأ . ةماع
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يك . رامثتس اال هوجو طحأ ىلإ لا ملا سأر هيجوتل

اً حبر حبري نأ ابرلا ب نادتسملا لا ملا سأر عيطتسي

ءيش هنم لضفيو ةيوبرلا ةدئافلا يدؤيف ، اً نومضم

يف لا ملا رامثتس ال رشابملا عفادلا وهف َثمَّ نمو . نيدتسملل

يه ال ملا و صقارملا و ةرذقلا ةفاحصلا و ةرذقلا األفالم

مطحت يتلا تاهاجت واال فرحلا رئاسو ضيب األ قيقرلا و

همه سيل ابرلا ب نادتسملا لا ملا و .. اً ميطحت ةيرشبلا الق خأ

ئ شني نأ همه لب ، ةيرشبلل تاعورشم لا عفنأ ئ شني نأ

طحأ ةراثتسا نم ءيجي ام إن حبرلا ناك ولو ؛ اً حبر اهرثكأ

ءاحنأ يف مويلا دهاشملا وه اذهو .. لويملا رذقأو زئارغلا

! يوبرلا لماعتلا وه لو األ هببسو . ضر األ

نيح وهف . لماكتم ماظن اإلسالم نأ : ةسماخلا ةقيقحلا و

ساسأ ىلع اهلك همظن ميقي يوبرلا لماعتلا ِّم رحي

ةايحلا بناوج مظني و ؛ هيلإ ةجاحلا نع ءانغتس اال

نم عونلا اذه ىلإ ةجاحلا اهنم يفتنت ثيحب ةيعامتج اال

يعامتج واال يدا صتق اال ومنلا ب ٍ ساسم نودب ، لماعتلا

. درطملا يناسن واإل

مظ ني نأ هل حاتي نيح - اإلسالم نأ ة: سداسلا ةقيقحلا و

ءاغلإ دنع جاتحي نل - صاخلا هجهنمو هروصت قفو ةايحلا

ةمز ال لا ةزهج واأل تاسسؤملا ءاغلإ ىلإ ، يوبرلا لماعتلا
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. ميلسلا يعيبطلا اهومن ةيرصعلا ةي داصتق اال ةايحلا ومنل

اهكرتي مث . هسندو ابرلا ةثو َل نم اهرهطيس طقف هنكلو

تاسسؤملا هذه لوأ يفو . ةميلس ىرخأ دعاوق قفو لمعت

تاسسؤم نم اهيلإ امو تاكرشلا و فراصملا : ةزهج واأل

. ثيدحلا داصتق اال

ديري نم نامي ا ةرورض - مه األ يهو - : ةعباسلا ةقيقحلا و

اً رمأ هللا ِّم رحي نأ يف ةلا حتسا كانه نأب ، اً ملسم نوكي نأ

كانه نأ امك ! هنودب مدقتت وال ةيرشبلا ةايحلا موقت ال

يف نوكيو ثيبخ رمأ كانه نوكي نأ يف كلذك ةلا حتسا

هناحبس فهللا .. اهمدقتو ةايحلا مايقل ًّا يمتح هتاذ تقولا

وهو ؛ اهيف ناسن اإل ِف لختسم وهو ، ةايحلا هذه قلا خ وه

. هيلإ ِّق فوملا لكِّه اذهل ديرملا وهو ؛ اهتيقرتو اهتيمنتب رم اآل

همرح اميف نوكي نأ ملسملا روصت يف نذإ ةلٌا حتسا كانهف

نأو . هنودب مدقتت وال ةيرشبلا ةايحلا موقت ال ءيش هللا

. اه ِّ يقرو ةاي حلا مايقل ٌّ يمتح وه ثيبخ ءيش كانه نوكي

ةمومسملا ةياعدلا و ، مهفلا ءوسو ، روصتلا ءوس وه امنإو

ابرلا نأ : ةركف ثب ىلع اً لا يجأ تبأد يتلا ةيغاطلا ةثيبخلا

وه يوبرلا ماظنلا نأو ، ينارمعلا و يداصتق اال ومنلل ةرورض

لهانم يف عداخلا روصتلا اذه ِّ ثبو . يعيبطلا ماظنلا

قراشم يف ةيناسن اإل ةفرعملا عبانمو ، ةماع لا ةفاقثلا
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اذه ى لع ةثيدحلا ةايحلا مايق مث . اهبراغمو ضر األ

روصت ةبوعصو . نيبارملا و لا ملا تويب يعسب اً لعف ساس األ

مدع نم اً لوأ أشنت ةبوعص يهو . رخآ ساسأ ىلع اهمايق

نع هزجعو ريكفتلا فعض نم اً يناث أشنت امك . نامي اإل

هثب يف نوبارملا دهتجا يذلا مهولا كلذ نم ررحتلا

ذوفنلل ٍ ةيكلمو ، هيجوتلا ىلع ٍ ةردق نم مهل امل ؛ هنيكمتو

ةماعلا اإلعالم تاود أل ٍ ةيكلمو ، ةيملا علا تاموكحلا لخاد

. ةصاخلا و

يملا علا داصتق اال مايق ةلا حتسا نأ : ةنماثلا ةقيقحلا و

ىوس تسيل .. يوبرلا ساس األ ريغ ساسأ ىلع اً دغو مويلا

يتلا ةزهج األ ألن شيعت ةمخض ةبوذكأ يه وأ . ةفارخ

ةمخض ةزهجأ اهئاقب يف ةحلصملا باحصأ اهمد ختسي

مزعت وأ - ةيرشبلا مزعتو ، ةينلا حصت ن يح هنأو ! اً لعف

تاباصعلا ةضبق نم اهتيرح درتست نأ - ةملسملا ةم األ

عم ةكربلا و ةداعسلا و ريخلا اهسفنل ديرتو ، ةيملا علا ةيوبرلا

ةماق إل حوتفم لا جملا نإف ، عمتجملا ةراهطو قلخلا ةفاظن

ُطبِّق يذلا و ، ةيرشبلل هللا هدارأ يذلا ، ديشرلا رخ اآل ماظنلا

ومنلل ةلباق لا زت امو ؛ اً لعف هلظ يف ةايحلا تمنو ، اً لعف

! اودشرو سانلا لقع ول ، هل ظال يفو هفارشإ تحت

قيبطتلا تايفيك يف لوقلا ليصفت لا جم انه سيلو
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نأ نيبت دقو . ةلمجملا تاراش اإل هذه انبسحف .. هلئاسوو

ةايحلا تارورض نم ةرورض تسيل ةيوبرلا ةيلمعلا ةعانش

اً ميدق جهنلا نع تفرحنا يتلا ةيناسن اإل نأو ؛ ةيداصتق اال

مويلا فرحنت يتلا ةيناسن اإل يه ؛ هيلإ اإلسالم اهدر ىتح

ميحرلا ميوقلا جهنلا ىلإ ءيف ت وال ، هتاذ فارحن اال

.. . ميلسلا

اَمَك اَّلِإ َنوُموُقَي اَل ﴿ : بعرملا ريوصتلا و ، ةعزفملا ةلمحلا اهنإ

يونعم ديدهت يأ ناك امو .. ﴾ ِّسَمْلا َنِم ُناَطْيَّشلا ُهُطَّبَخَتَي يِذَّلا ُموُقَي

ةيحلا ةمسجملا ةروصلا هذه هغلبت ام سحلا ىلإ غلبيل

ةروص يهو .. عور صملا سوسمملا ةروص .. ةكرحتملا

اهرود يدؤتل اهرضحتسي صنلا ف . سانل ل ةدوهعم ةفورعم

، نيبارملا رعاشم ةشاجتس ال س، حلا عازفإ يف يئاحي اإل

مهماظن يف مهتداع فولأم نم مهج ِ رخت ةفينع ةزه اهزهو

.. ةدئافلا نم مهل هققحي ام ىلع مهصرح نمو ؛ يداصتق اال

امنيب . اهعضاوم يف ةعجان يوبرتلا ريثأتلا يف ةليسو يهو

تضم دقلو .. ةعقاو ةقيقح نع ربعت هتاذ تقولا يف يه

ةروصلا هذه يف مايقلا ب دوصقملا نأ ىلع ريسافتلا مظعم

اميف - ةروصلا هذه نكلو . ثعبلا موي مايقلا وه ، ةعزفملا

ضر األ هذه يف ةيرشبلا ةايح يف اهتاذب ةعقاو - ىرن

برحب راذن اإل نم اهدعب يتأيس ام عم قفتت اهنإ مث . اً ضيأ
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ةمئاقو ةعقاو برحلا هذه نأ ىرن نحنو . هلوسرو هللا نم

طبختت يتلا ةلا ضلا ةيرشبلا ىلع ةطلسمو اآلن

.. . يوبرلا ماظنلا ليباقع يف سوسمملا ك

ىلع موقي ماظن وه امنإ . تايلكش ماظن سيل اإلسالم

هنم ةروص مرحي نكي مل ابرلا مرح نيح وهف . ليصأ روصت

؛ هروصت فلا خي اً روصت ضهاني ناك امنإ . ةروص نود

. هتيلقع عم ىشمتت ال ةيلقع براحيو

يف تءاج ٌ ءاوس . مارح ةيوبر ةي لمع لك نإف َثم نمو

لا كشأ اهل تث دِح ُ تسا مأ ةيله اجلا اهتفرع يتلا روصلا

ةيلمعلل ةيساس األ رصانعلا نمضتت تماد ام ؛ ةديدج

ةرث األ ةيلقع يهو .. ةيوبرلا ةيلقعلا ةمسب مستت وأ ، ةيوبرلا

كلذ اهب سبلتي ماد امو . ةرماقملا و ةيدرفلا و عشجلا و

... ! ةليسو ةيأب حبرلا ىلع لوصحلا روعش ؛ ثيبخلا روعشلا
َنِم ُناَطْيَّشلا ُهُطَّبَخَتَي يِذَّلا ُموُقَي اَمَك اَّلِإ َنوُموُقَي اَل اَبِّرلا َنوُلُكْأَي َنيِذَّلا ﴿

نوذخأي نيذلا مه اوسيل ابرلا نولكأي نيذلا و .. ﴾ ِّسَمْلا

اذهب نيد َّ دهملا لوأ مه ا وناك نإو - مهدحو ةيوبرلا ةدئافلا

. مهلك يوبرلا عمتجملا لهأ مه امنإ - بي ه رلا صنلا

هللا لوسر نعل » : لا ق هنأ هنع هللا يض ر هللا دبع نب رباج نع

، هبتاكو هيدهاشو ، هلكومو ابرلا لكآ ملسو هيلع هللا ىل ص

.« ءاوس مه ال: قو

عمتجملا يف امأف . ةيدرفلا ةيوبرلا تايلمعلا يف اذه ناكو
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. نونوعلم مهلك هلهأف يوب رلا ساس األ ىلع هلك موقي يذلا

. لا دج بال هتمحر نم نودورطم هللا. برحل نوض رعمَّ

ةكرح إال نوكرحتي وال ةايحلا يف نوموقي ال مهنإ

اً رارقتسا لا ني ال يذلا طبختملا قلقلا برطضملا سوسمملا

يضاملا يف كش كانه نا ك اذإو .. ةحار وال ةنينأمط وال

ةعبر األ نورقلا يف ثيدحلا يلا مسأرلا ماظنلا ةأشن مايأ

كشلل اً لا جم يقبت ال نورقلا هذه ةبرجت نإف ، ةيضاملا

.. اً دبأ

وه - ضر األ ءاحنأ يف - مويلا هيف شيعن يذلا ملا علا نإ

ةيبصعلا ضارم واأل ؛ فوخلا و بارطض واال قل قلا ملا ع

هئاملعو هيركفمو هلهأ الء قع فارتعاب - ةيسفنلا و

راطق أل نيرباعلا نيرئازلا و نيبقارملا تادهاشمبو ، هيسرادو

هتغلب ام لك نم مغرلا ىلع كلذو .. ةيبرغلا ةراضحلا

نم هعومجم يف يعانصلا جاتن واإل ، ةيداملا ةراضحلا

رهاظم لك نم مغرلا ىلعو . راطق األ ه ذه يف ةماخضلا

بورحلا ملا ع وه مث .. راصب باأل ذخأت يتلا يداملا ءاخرلا

برحو ، ةديبملا بورحلا ب مئادلا ديدهتلا و ةلماشلا

! كانهو انه عطقنت ال يتلا تا بارطض واال ، باصع األ

ةراضحلا اهليزت ال يتلا ، ةدوكنملا ةسئابلا ةوقشلا اهنإ

ةيداملا ةايحلا ُيْسُر وال ، يداملا ءاخرلا وال ، ةيداملا
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مل اذإ هلك اذه ةميق امو . ةريثك عاقب يف اهنيلو اهضفخو

رارقتس واال ىضرلا و ةداعسلا سوفنلا يف ئ شني

؟ ةنينأمطلا و

هينيع ىلع عضي وال ؛ ىري نأ ديري نم هجاوت ٌ ةقيقح اهنإ

يف سانلا نأ ةقيقح ! ىري ال يك هسفن عنص نم ةواشغ

، ديوسلا يفو ، اكيرمأ يف .. اً ماع ءاخر ضر األ بالد رثك أ

نأ .. ّياً دام ءاخر ضيفت يتلا راطق األ نم امهريغ يفو

مهنويع نم قلقلا لطي نوقلق مهنأ .. ءادعس اوسيل سانلا

يف نوقرغتسم مهو مهتايح لكأي للملا نأو ! ءاينغأ مهو

بخصلا و ةدبرعلا يف للملا اذه نوق رِغ ُي مهنأو ! جاتن اإل

ذوذشلا يفو . ةرات ةذاشلا ةبيرغلا عيلا قتلا »يفو » . ةرات

. برهلا ىلإ ةجاحلا ب نوسحي مث . ةرات يسفنلا و يسنجلا

نمو ! اهيف ششعي يذلا ءاوخلا نمو . مهسفنأ نم برهلا

ةايحلا قفارم نم رهاظ ببس هل سيل يذلا ءاقشلا

نوبرهيو . نونجلا ب نوبرهيو . راحتن باال نوبرهيف . اهنايرجو

وال غارفلا و ءاوخلا و قلقلا حبش مهدراطي مث ! ذوذشلا ب

؟ اذامل ! اً دبأ نوحيرتسي مهعدي

ةيرشبلا حاور األ هذه ءاوخ وه اً عبط يسيئرلا ببسلا

نم اهيدل ام لك ىلع - ةدوكنملا ةلا ضلا ةبذعملا ةمئاهلا

نانئمط اال نم .. نامي اإل نم .. حورلا داز نم - يداملا ءاخرلا
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يتل ا ةريبكلا ةيناسن اإل فاده األ نم اهؤاوخو .. هللا ىل إ

هدهع قفو ضر األ ةف ال خو بهللا، نامي اإل اهمسريو اهئشني

. هطرشو

بالء .. ابرلا بالء .. ريبكلا يسيئرلا ببسلا كلذ نم عرفتيو

ثيحب اً لدتعم ّاً يوس ومني ال هنكلو ومني يذلا داصتق اال

ومني امنإ . اهلك ةيرشبلا ىلع اهتاكربو هومن تاريخ عزوتت

ءارو نيعباقلا ، نيبارملا نيل ِّ ومملا ةنفح ىلإ اً حناج اً لئام

ةعانصلا نوضرق ُي ، فراصملا يف ةمخضلا بتاكملا

ةعانصلا نور بِج يُو ؛ ةنومضملا ةددحملا ةدئافلا ب ةراجتلا و

لو األ هفده سيل نيعم قيرط يف ريست نأ ىلع ةراجتلا و

؛ عيمجلا اهب دعسي يتلا مهتاجاحو رش بلا حلا صم دس

يتلا و ؛ عيمجلل اً نومضم اً قزرو اً مظتنم اً لمع لفكت يتلا و

َّ نكلو .. عيمجلل ةيعامتجا ٍ تانامضو ةيسفن ً ةنينأمط ئي هت

مطح ولو - حبرلا نم ردق ىلعأ ققحي ام جاتنإ وه فدهَه

عرزو ، نيي ال ملا ةايح دسفأو نيي ال ملا مرحو نيي ال ملا

! اً عيمج ةيرشبلا ةايح يف فوخلا و قلقلا و كشلا

يِذَّلا ُموُقَي اَمَك اَّلِإ َنوُموُقَي اَل اَبِّرلا َنوُلُكْأَي َنيِذَّلا ﴿ م: يظعلا هللا قدصو

هذه قادصم ىرن الء وأ نحن   اهو .. ﴾ ِّسَمْلا َنِم ُناَطْيَّشلا ُهُطَّبَخَتَي

! مويلا يملا علا انعقاو يف ةقيقحلا

هللا ىل ص هللا لوسر دهع يف نوبارملا ضرتعا دقلو
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رربم كانه سيل هنأب اوضرتعا . ابرل ا ميرح ت ىلع ملسو هيلع

َكِلَذ ﴿ : ةيراجتلا تايلمعلا ليلحتو ةيوبرلا تايلمعلا ميرحتل
.. ﴾ اَبِّرلا ُلْثِم ُعْيَبْلا اَمَّنِإ : اوُلا َق ْمُهَّنَأِب

ةدئاف ققحي عيبلا نأ يه ، اهيلإ اونكر يتلا ةهبشلا تناكو

ٌ ةهبش يهو .. اً حبرو ةدئاف ققحي ابرلا نأ امك ، اً حبرو

. ةراسخللو حبرلل ةلباق ةيراجتلا تايلمع لا ف . ةيهاو

ةيعيبطلا فورظلا و يصخشلا دهجلا و ةيصخشلا ةراهملا و

. ةراسخلا و ح برلا يف مكحتت يتلا يه ةايحلا يف ةيراجلا

لك يف حبرلا ةنومضمو ةُد َّ دحم يهف ةيوبرل ا تايلمعلا امأ

ميرحتلا طانم وه اذهو . يسيئرلا قرافلا وه اذهو . ةلا ح

.. ليلحتلا و

ةيلمع يه عضو يأ ىلع حبرلا اهيف نمض ُي ةيلمع لك نإ

لا جم وال .. هديدحتو حبرلا نامض ببسب ةمرحم ةيوبر

.. ﴾ اَبِّرلا َمَّرَحَو َعْيَبْلا ُهَّللا َّلَحَأَو ﴿ ! ةروادملل وال اذه يف ةلحامملل

لعجت ةريثك ىرخأ بابس وأل ؛ عيبلا نم رصنعلا اذه ءافتن ال

تايلمعو ؛ ةيرشبلا ةايحلل ةعفان اهلصأ يف ةراجتلا تايلمع

.. ةيرشبلا ةايحلل ةدسفم اهلصأ يف ابرلا

كلذ يف ةرضاح تناك يتلا عاضو األ اإلسالم جلا ع دقو

ةيداصتقا ةزه ثدحي نأ نود ؛ ةيعقاو ةجلا عم نامزلا

ىَلِإ ُهُرْمَأَو َفَلَس اَم ُهَلَف ىَهَتْناَف ِهِّبَر ْنِم ٌةَظِعْوَم ُهَءاَج ْنَمَف ﴿ : ةيعامتجاو

نمف . هعيرشت ءادتبا ذنم ه مِا ظن َ نايرس لعج دقل ..﴾ ِهَّللا
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هذخأ نأ فلس ام هنم درتس ُي فال ىهتناف هبر ةظعوم عمس

اذهو .. هاري امب هيف مكحي هللا، ىلإ هيف هرمأو ابرلا نم

مث اإل اذه فلا س من ةاجنلا نأب بلقلل يحوي ريب عتلا

؛ رم األ نم سجوتي لظيف ؛ هتمحرو هللا ةدارإب ةنوهر م

، ئيسلا لمعلا نم ديصرلا اذه ينافك : هسفنل لوقي ىتح

فال ؛ تبتو تيهتنا انأ اذإ هرئارج نم ينيفعي نأ هللا لعلو

رعاشم نآرقلا جلا عي اذكهو .. ! دعب اً ديدج هيلإ يف ضأ

. ديرفلا جهنملا اذهب بولقلا

..﴾ َنوُدِلا َخ اَهيِف ْمُه ِراَّنلا ُباَحْصَأ َكِئَلوُأَف َداَع ْنَمَو ﴿

حم مال يوقي ةرخ اآل يف باذعلا ةقيقحب ديدهتلا اذهو

. بولقلا يف هقمعيو ، هيلإ انرشأ يذلا يوبرتلا جهنملا

، دعوملا لهجو ، دم األ لوط مهيرغي نيريثك لعل نكلو

اذ وه اهف ! اذه ةرخ اآل باسح مهباسح نم نودعبيف

؛ اً عيمج ةرخ واآل ايندلا يف قحملا ب كلذك مهرذني نآرقلا

مث ؛ وكزتو وبرت يتلا يه - ابرلا ال - تاقدصلا نأ ررقيو

هركب مهل وِّح ليو . مث واإل رفكلا ب نوبيجتسي ال نيذلا ِم صي

: نيمث اآل ةرفكلل هللا

.. ﴾ ٍميِثَأ ٍراَّفَك َّلُك ُّبِحُي اَل ُهَّللا َو ، ِتاَقَدَّصلا يِبْرُيَو ، اَبِّرلا ُهَّللا ُقَحْمَي ﴿

نم ام هنأ ىرن الء وأ نحن اهف . هدعوو هللا ديعو قدصو

ةداعس وأ ءاخر وأ ةكرب هيف ىقبت مث ابرلا ب لماعتي عمتجم
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ىلع ضيفي فال ابرلا قحمي هللا نإ .. ةنينأمط وأ نمأ وأ

. ءاقشلا و طحقلا إال سندلا اذه هيف دجوي يذلا عمتجملا

دراومو اً جاتنإو ً ءاخر - رم األ رهاظ يف - نيعلا ىرت دقو

يه ام ردقب دراوملا ةماخضب تسيل ةكربلا نكلو ، ةروفوم

.. . دراوملا هذهب نم اآل بيطلا عاتمتس اال يف

يف نيل َّ ثمملا - نواعتلا و لفاكتلا ىلع ماق عمتجم نم امو

ْه تداسو - عوطتلل ِ كورتملا و اهنم ِ ضورفملا تاقدصلا

ىلإ مئادًا علطتلا و ، ةحامسلا و ىضرلا و بحلا و ةدوملا حور

هف ال خإو هنوع ىل إ اً مئاد نانئمط واال ، هباوثو هللا لضف

ساس األ اذه ى لع ماق عمتجم نم ام .. اهفاعضأب ةقدصلل

، مهقزرو مه ِل ام يف - تاعامجو اً دارفأ - هله أل هللا كراب إال

. مهلا ب ةحارو مهبولق ةنينأمط يفو مهتوقو مهتحص يفو

نيذلا مه ، ةيرشبلا عقاو يف ةقيقحلا هذه نوري ال نيذلا و

نيذلا وأ ! ةيؤرلا مدع يف ىوه مهل ألن ، اوري نأ نوديري ال

اً دصقو اً دمع ةثوثبملا ليلا األض ةواشغ مهنيعأ ىلع تنار

؛ تيقملا يوبرلا ماظنلا مايق يف ةحلصملا باحصأ نم

! ةقيقحلا ةيؤر نع اوغ فص

.. ﴾ ٍميِثَأ ٍر اَّفَك َّلُك ُّبِحُي اَل ُهَّللا ﴿َو

ىلع نورصي نم رابتعا يف عطاق انه بيق عتلا اذهو

ال نيذلا ، نيمث اآل رافكلا نم - هميرحت دعب - يوبرلا لماعتلا
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هللا مرح ام نولحي نيذلا نأ كش نم امو هللا، مهبحي

ةملك سيل فاإلسالم .. ، مث واإل رفكلا فصو مهيلع قبطني

هنم ءزج راكنإو ؛ لمع جهنمو ةايح ماظ ن وه امنإ ؛ ناسللا ب

يف سيلو ؛ ةهبش ابرلا ةمرح يف سيلو .. لكلا راكنإك

.. مث واإل رفكلا إال هساسأ ىلع ةايحلا ةماقإو حاللاً هرابتعا

بهللا.. ذايعلا و

ديدهتلا و ، مث واإل رفكلا ةحفصل ةلباقملا ةحفصلا يفو

ةحفص ضرعي ، هماظنو ابرلا جهنم باحص أل قحاسلا

يف ةنمؤملا ةعامجلا صئاصخو ، حلا صلا لمعلا و نامي اإل

- رخ اآل ماظنلا ىلإ ةزكترملا ةايحلا ةدعاقو ، بناجلا اذه

: ابرلا ماظنل لباقملا - ةاكزلا ما ظن
ْمُهُرْجَأ ْمُهَل َةاَكَّزلا اُوَتآَو َةاَلَّصلا اوُماَقَأَو ، ِتاَحِلا َّصلا اوُلِمَعَو اوُنَمآ َنيِذَّلا ﴿ِإَّن

.. ﴾ َنوُنَزْحَي ْمُه اَلَو ْمِهْيَلَع ٌفْوَخ اَلَو ، ْمِهِّبَر َدْنِع

رصنع .( ةاكزلا رصنع وه ةحفصلا هذه يف زرابلا رصنعلا (و

ةفص اذهب ضرعي قايسلا و . در وال ِعَوض بال لذبلا

نم األ ةروص ضرعي مث . نمؤملا عمتجملا ةدعاقو نينمؤملا

عمتجملا اذه ىلع غبسملا ي هل اإل ىضرلا و ةنينأمطلا و

. نمؤملا

ال يذلا ؛ نماضتملا لفاكتملا عمتج ملا ةدعاق يه ةاكزلا نإ

نم بناج يأ يف يوبرل ا ماظنلا تانامض ىلإ جاتحي

. هتايح بناوج
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لا يج األ سِّ حِو ان ِحسِّ يف ةاكزلا ةروص تتهب )دقو )

اإلسالم ماظن دهشت مل يتلا ةيم اإلسال ةم األ نم ةسيعتلا

ىلع ُ موقي ماظنلا اذه دهشت ملو ؛ عقاولا ملا ع يف اً قبطم

واألخالق ةينامي اإل ةيبرتلا و ين امي اإل روصتلا ساسأ

َ ميقي مث ، ةصاخ ةغايص ةيرشبلا سفنلا َ غوصيف ، ةينامي اإل

اهق ال خأو ةحيحصلا اهتاروصت هيف سفنتت يذلا ماظنلا اهل

اذه ةدعاق ةاكزلا )لعجيو ) . ةيلا علا اهلئاضفو ةفيظنلا

ةدعاقلا ىلع موقي يذلا ةيلهاجلا ماظن لباقم يف ، ماظنلا

قيرط نع يقتري داصتق واال ومنت ةايحلا لعجيو . ةيوبرلا

! ابرلا نم ءيربلا نواعتلا وأ ، يدرفلا دهجلا

ةسيعتلا لا يج األ هذه ِّ سح يف ةروصلا هذه تتهب

نم ةعيفرلا ةروصلا كلت دهشت مل يتلا ظحلا ةدوكنملا

ماظنلا ةرمغ يف تشاعو تدلو امنإ . ةيناسن اإل رو ص

. يوبرلا سا األس ىلع مئاقلا ، يداملا

ةيدرفلا و ، نحاطتلا و بلا كتلا و ، حشلا و ةزازكلا تدهشو

لقتني ال لا ملا لعجتف . سانلا رئامض مكحت يتلا ةرث واأل

! ةسيسخلا ةيوبرلا ةروصلا يف إال هيلإ نوجاتحي نم ىلإ

ديصر مهل نكي مل ام ، تانامض بال نوشيعي سانلا تلعجو

يف مهلا م نم ءزجب اوكرتشا دق اونوكي وأ ؛ لا ملا نم

ال ةعان صلا و ةراجتلا تلعجو ! ةيوبرلا نيمأتلا تاسسؤم
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ةقيرطلا ب هيلع لصحت مل ام ، هب موقت يذلا لا ملا دجت

هنأ علا طلا ةدوكنملا لا يج األ هذه سح يف َقَر وَف . ةيوبرلا

ىلع إال موقت ال ةايحلا نأو ؛ ماظنلا اذه إال ماظن كانه سيل

! ساس األ اذه

اهبسحت لا يج األ هذه تحبصأ ىتح ةاكزلا ةروص تتهب

! يرصع ماظن هساسأ ىلع ضهني ال ، اً ليزه ّاً يدرف اً ناسحإ

لوانتت يهو ، ةاكزلا ةليصح ةماخض نوكت مك نكلو

عم ة يله األ لا وم األ سوؤر لصأ نم يعرشلا اهباص ن

ةعانص اإلسالم مهعنصي نيذلا سانلا اهيدؤي ؟ اهحبر

، تاعيرشتلا و تاهيجوتلا ب ، ةصاخ ةيبرت مهيبريو ، ةصاخ

رئامض ىلع هروصت عفتري يذلا صاخلا ةايحلا ماظنبو

اً قّح ، ةملسملا ةلودلا اهلصحتو ! هيف اوشيعي مل نيذلا

هب رصقت نم لك اهب لفكتو . ّاً يدرف اً ناسحإ ال ، اً ضورفم

درف لك رعشي ثيح ؛ ةملسملا ةعامجلا نم ةصاخلا هلئاسو

ثيحو ؛ ةلا ح لك يف ةلوفكم هدا لوأ ةايحو هتايح نأ

وأ ّاً يراجت اً ني َد ناك ٌ ءاوس ه؛ نُي َد ني ِد ملَا مراغلا نع ى ضقي

. ةاكزلا ةليصح نم ؛ يراجت ريغ

. هحور وه مهملا امنإ . ماظنلا ةيلكش وه مهملا سيلو

هتاعيرشتو هتاهيجوتب اإلسالم هيبري يذلا عمتجملا ف

عم لماكتم ، هتاءارجإو ماظنلا لكش عم قسانتم ، هماظنو
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نمو هرئامض نم لفاكتلا عبني ، تاهيجوتلا و تاعيرشتلا

ال دق ةقيقح هذ هو . ةلماكتم ةقسانتم اً عم هتاميظنت

ةيداملا ةمظن األ لظ يف اوشاعو او ؤ شن نيذلا اهروصتي

- اإلسالم لهأ - نحن اهفرعن ةقيقح اهنكلو . ىرخ األ

نم نيمورحم مه اوناك اذإف . ينامي اإل انقوذب اهقوذتنو

ةيرشبلا ظحو - مهظح دكنو مهعلا ط ءوسل قوذلا اذه

! مهبيصن اذه نكيلف - اهتدايقو اهديلا قم مهيلإ تراص يتلا

اوُنَمآ َنيِذَّلا ﴿ : هب هللا رشبي يذلا ريخلا اذه نم اوم َ رحيلو

نم اوم َ رحيل .. ﴾ َةاَكَّزلا اُوَتآَو َةاَلَّصلا اوُماَقَأَو ، ِتاَحِلا َّصلا اوُلِمَعَو

امنإف . باوثلا و رج األ نم مهنامرح قوف ، ىضرلا و ةنينأمطلا

! نوم َ رحي مهدانعو مهل ال ضو مهتيلهاجو مهتلا هجب

الح صلا و نامي اإل ىلع مهتايح نوميقي نيذلا ُد عِي هللا (نإ

مهدعيو . هد نع مهرجأب مهل ظفتحي نأ ، نواعتلا و ةدابعلا و

َدْنِع ْمُهُرْجَأ ْمُهَل ﴿ .. نونزحي فال ةداعسلا بو . نوفاخي فال نم باأل

عويِد يذلا تقولا يف .. ﴾ َنوُنَزْحَي ْمُه اَلَو ْمِهْيَلَع ٌفْوَخ اَلَو ، ْمِهِّبَر

طبختلا بو ، قحسلا و قحملا ب يوبرلا عمتجملا و ابرلا َ ةلكأ

. فوخلا و قلقلا بو الل، ضلا و

دهشتو ؛ ملسملا عمتجملا يف اً عقاو كلذ ةيرشبلا تدهشو

كلمن انك ولو ! يوبرلا عمتجملا يف كلذك اً عقاو اذه مويلا

ظقيتسي ىتح اً فينع اً زه هزهنف لفاغ بلق لكب كسمن نأ
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حتفنف ةضم غم نيع لكب كسمنو ؛ ةلثاملا ةقيقحلا هذهل

كلمن ال اننكلو .. انلعفل كلمن انكول .. عقاولا اذه ىلع ها ينفج

ةيرشبلا يدهي نأ هللا لعل ؛ ةقيقحلا هذه ىلإ ريشن نأ إال

عباصأ نم نيعبصأ نيب ُ بولقلا و .. اهيلإ علا طلا ةدوكنملا

هللا.. ىده ىدهلا و . نمحرلا

ةعامجلا هب هللا د عِي يذلا نم اآل ءاخرلا اذه لظ يفو

، مث واإل رفكلا ذبنتف ، اهتايح نم ابرلا ذبنت يتلا ، ةملسملا

ةدابعلا و حلا صلا لمعلا و نامي اإل ىلع ةايحلا هذه ميقتو

اونمآ نيذلا ب فتهي نم اآل ءاخرلا اذه لظ يف .. ةاكزلا و

سندلا يوبرلا ماظنلا نع مهتايح اولوحيل ريخ األ فاته لا

بال ، هلوسرو هللا نم ةنلعملا برحلا يهف ال إو ؛ تيقملا

: ريخأت وال لا همإ وال ةداوه
278 َنيِنِمْؤُم ْمُتْنُك ْنِإ اَبِّرلا َنِم َيِقَب اَم اوُرَذَو ، َهَّللا اوُقَّتا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ﴿

ُسوُءُر ْمُكَلَف ْمُتْبُت ْنِإَو . ِهِلوُسَرَو ِهَّللا َنِم ٍبْرَحِب ا وُنَذْأَف اوُلَعْفَ ت ْمَل ْنِإَف

.. ﴾ َنوُمَلْظُت اَلَو َنوُمِلْظَت اَل ْمُكِلا َوْمَأ

. ابرلا نم يقب ام َتْرِك ىلع اونمآ نيذلا َ ناميإ لعيِّق صنلا نإ

نم يقب ام او ُ رذيو هللا اوقتي نأ إال نينمؤمب اوسيل مهف

ال هنإف . نونمؤم مهنأ اونلعأ ولو نينمؤمب اوسيل . ابرلا

صنلا و . هب هللا رمأ امل عابتاو دايقناو ةعاط ريغب ناميإ

اً ناسنإ عدي وال . رم األ نم ةهبش يف مهعدي ال ينآرقلا

ام يضتري وال عيطي ال وه امنيب ، نامي اإل ةملك ءارو رتستي
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. هت ال ماعم يف همكحي وال ، هتايح يف هذفني وال هللا، عرش

اوسيل الت ماعملا و داقتع اال نيب نيدلا يف نوق رفيِّ نيذلا ف

ىتح وأ مهناسلب اون لعأو نامي اإل اوعدا امهم . نينمؤمب

! نونمؤم مهنأ ىرخ األ ةدابعلا رئاعشب

.. ﴾ َنيِنِمْؤُم ْمُتْنُك ْنِإ .. اَبِّرلا َنِم َيِقَب اَم اوُرَذَو ، َهَّللا اوُقَّتا اوُنَمآ َ نيِذَّلا اَهُّيَأ اَي ﴿

وال ، مهنم هدادرتسا ررقي مل ؛ ابرلا نم فلس ام مهل كرت دقل

ناك ابرلا نأ ببسب اهنم ءزج وأ اهلك مهلا ومأ ةرداصم

.. عيرشت ريغب مكح وال .. صن ريغب ميرحت ال ذإ .. اهيف اً لخاد

فلس يذلا امأف .. ه رودص دعب هراثآ ئشنيو ذفني عيرشت لا و

اإلسالم بنجت كلذبو . نوناقلا ماكحأ ىلإ ال هللا ىلإ هرمأف

لعج ول ةمخض ةيعامتجا و ةيداص تقا ةزه ثادحإ

عيرشتلا هب ذخأ يذلا أدبملا وهو . ّاً يعجر اً رثأ هعيرشتل

عوضوم يم اإلسال عيرشتلا نأ كلذ ! اً ثيدح ثيدحلا

اهق لطيو اهرهطيو ، اهريسيو ، ةيعقاولا رشبلا ةايح هجاويل

نينمؤم مهرابتعا قلع هتاذ تقولا يفو .. اً عم عفترتو ومنت

هلوزن ذنم مهتايح يف هذافنإو عيرشتلا اذهل مهلوبق ىلع

روعش - اذه عم - مهبولق يف شاجتساو . هب مهملعو

ذيفنت اإلسالم هب طوني يذلا روعشلا وهو . هلل ىوقتلا

قوف ، سفن األ تاذ يف نماكلا نامضلا هلعجيو ، هعئارش

تانامض نم هل نوكيف . هتاذ عيرشتلا ب ةلوفكملا تانامضلا
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ةباقرلل إال دنتست ال يت لا ةيعضولا عئارشلل سيل ام ذيفنتلا

نيح ، ةيجراخلا ةباقرلا ىلع لا يتح اال رسيأ امو ! ةيجراخلا

. ناطلس هللا ىوقت نم هل سراح ريمضلا نم موقي ال

ةحفص اهراوج ىلإو .. بيغرتلا ةحفص هذهف

اوُنَذْأَف اوُلَعْفَت ْمَل ْنِإَف ﴿ : بولقلا لزلزي يذلا بيهرتلا .. بيهرتلا

.. ﴾ ِهِلوُسَرَو ِهَّللا َنِم ٍبْرَحِب

سفنلا اههجاوت برح .. هلوسرو هللا نم ٌ برح ! لوهلل اي

.. ةبقاعلا ةررقم ، ريصملا ةفورعم ةبيهر برح .. ةيرشبلا

ةرابجلا ةوقلا كلت نم ينافلا فيعضلا ناسن اإل نيأف

... ؟! ةقحاملا ةقحاسلا

براحي نأ - يم اإلسال عمتجملا موقي نيح - فلكم مام فاإل

رمأ نع نوتعيو ، يوبرلا ماظنلا ةدعاق ىلع نورصي نيذلا

هللا يض ر ركب وبأ براح امك . نوملسم مهنأ اونلعأ ولو هللا،

اً دمحم نأو هللا إال هلإ ال نأ مهتداهش عم ، ةاكزلا يعنام هنع

ةعاط ىبأي نم اً ملسم سيلف الة. صلل مهتماقإو هللا، لوسر

! ةايحلا عقاو يف اهذفني وال هللا، ةعيرش

لا تقلا نم معأ هلوسرو هللا نم برحلا ب ناذي اإل نأ ىلع

لا ق امك - ةنلعم بر حلا هذهف . مام اإل نم ع فَد ملُا و فيسلا ب

هماظن ةدعاق ابرلا لعجي عمتجم لك ىلع - نيلئاقلا قدصأ

اهتروص يف ةنلعم برحلا هذه . يعامتج واال يداصتق اال
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باصع األ ىلع برح يهو . ةرماغلا ةمهادلا ةلماشلا

ىلع برحو . ءاخرلا و ةكربلا ىلع برحو . بولقلا و

ةاصعلا ضعب اهيف هللا طلسي برح .. ةنينأمطلا و ةداعسلا

. ةسكاشملا و ةدراطملا برح . ضعب ىلع هجهنمو هماظنل

برح اً ريخأو .. فوخلا و قلقلا برح . ملظلا و نبغلا برح

ةقحاسلا برحلا . لودلا و شويجلا و مم األ نيب الح سلا

. تيقملا يوبرلا ماظنلا ءارج نم أشنتو موقت يتلا ةقحاملا

نيذلا مه ةيملا علا لا وم األ سوؤر باحصأ نوبارملا ف

. رشابم ريغ قيرط نع وأ ةرشابم بورحلا هذه نودقوي

مث . تاعانصلا و تاكرشلا اهيف عقتف مهكابش نوقلي مهو

ىلع نومحازتي مث . تاموكحلا و بوعشلا اهيف عقت

ةوقب مهلا ومأ ءارو نوفحزي وأ ! برحلا موقتف سئارفلا

ءبع لقثي وأ ! برحلا موقتف اهشويجو مهتاموكح

رقف لا معيف ، مهنويد دئاوف دادسل فيلا كت لا و بئارضلا

مهبولق نوحتفيف ، نيج ِ تنملا و نيحداكلا نيب طخسلا و

عقي مل نإ - عقي ام رسيأو ! برحلا موقتف ةمادهلا تاوعدلل

الق طناو األخالق، رايهناو ، سوفنلا بارخ وه - هلك اذه

، هساسأ نم يرشبلا نايكلا مطحتو ، تاوهشلا را ُسَع

! ةبيعرلا ةيرذلا بورحلا عظفأ هغلبت ال امب هريمدتو

. اً مئاد ةبوبشملا برحلا اهنإ
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اآلن؛ ةرعسم يهو .. ابرلا ب نيلماعتملا ىلع هللا اهنلعأ دقو

يهو ؛ ةلا ضلا ةيرشبلا ةايح يف سبايلا و رضخ األ لكأت

جاتن اإل تالل تأر املك مدقتتو بسكت اهنأ بسحت ةلفاغ

ةي َحِر الل تلا هذه تناكو .. عناصملا هجرخت يذلا يداملا

اهنكلو ؛ رهاط يكز تبنم نم تأشن اهنأ ول رشبلا دعست نأب

ماكر ىوس لثمت ال - ثولملا ابرلا عبنم نم جرخت يهو -

سلجت نيح يف ؛ اً قحس اهقحسيو ، ةيرشبلا سافنأ قنخي

ةيرشبلا آالم سحت ال ، نييملا علا نيبارملا ةمذرش هقوف

... ! نوعلملا ماكرلا اذه تحت ةقوحسملا
ْمُتْنُك ْنِإ .. ْمُكَل ٌرْيَخ اوُقَّدَصَت ْنَأَو . ٍةَرَسْيَم ىَلِإ ٌةَرِظَنَف ٍةَرْسُع وُذ َناَك ْنِإَو ﴿

.. ﴾ َنوُمَلْعَت

هنإ . ةيرشبلل اإلسالم اهلمحي يتلا ةيدنلا ةحامسلا اهنإ

ريجه يف ةبعتملا ةيرشبلا هيلإ يوأت يذ لا ليلظلا لظلا

ةمحرلا اهنإ . را َُّع سلا و بلا كتلا و عشجلا و حشلا و ة رث األ

! عيمجلا ُيِظلُّ يذلا عمتجمللو نيدملا و نئادلل

« اً لوقعم اً موهفم يدؤت ال تاملكلا هذه نأ فرعن «نحنو

ةيداملا ةيلهاجلا ريجه يف نيئشانلا ديكانملا لوقع يف

مهسح يف هل معط ال ولحلا اهقاذم نأو ! ةرضاحلا

اوناك ءاوس نيبارملا شوحو ةصاخبو - ! ديلبلا رجحتملا

نم سئارفلل نوظملتي ضر األ اياوز يف نيعباق اً دارفأ

بئاصملا مهب لحت نيذلا نيبوكنملا و جيواحملا
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نفدل وأ ءاودلا و ءاسكلا و ماعطلل لا ملل نوجاتحيف

ملا علا اذه يف نودجي فال ، نايح األ ضعب يف مهاتوم

ةنوعملا دي مهل دم ي نم حيحشلا نينضلا زكلا يداملا

سئارف . شوحولا راكوأ ىلإ نيمغرم نو ؤ جليف ؛ ءاضيبلا

اهيجزتو ةجاحلا اهعفدت . اهمادقأب خاخفلا ىلإ ىعست ةلهس

ةروص يف اوناك وأ اذكه ًا دارفأ اوناك ٌ ءاوس ! ةرورضلا

الء ؤه نأ ريغ . ءاوس مهلكف . ةيوبر فراصمو ةيلا م تويب

؛ ةحيرملا دعاقملا ىلع ةمخفلا بتاكملا يف نوسلجي

تافلؤملا و ، ةيداصتق اال تايرظنلا نم ماكر مهءاروو

تاعيرشتلا و ، تاعماجلا و دهاعملا و ةذ تاس واأل ، ةيملعلا

ةمئاق اهلك .. شويجلا و مكاحملا و ةطرشلا و ، نيناوقلا و

يف ؤكلتلا ىلع ؤرجي نم ذخأو ، اهتيامحو مهتميرج ريربتل

!! .. نوناقلا مساب مهنئازخ ىلإ ةيوبرلا ةدئافلا در

.. بولقلا كلت ىلإ لصت ال تاملكلا هذه نأ فرعن نحن

ةنوه رم ةيرشبلا ةداعس نأ قثنو . قحلا اهنأ فرعن انكلو

: اهب ذخ واأل اهيلإ عامتس باال
ْمُتْنُك ْنِإ .. ْمُكَل ٌرْيَخ اوُقَّدَصَت ْنَأَو . ٍةَرَسْيَم ىَلِإ ٌةَرِظَنَف ٍةَرْسُع وُذ َناَك ْنِإَو ﴿

.. ﴾ َنوُمَلْعَت

وأ ، ني دلاَّ بحاص نم َد راطي ال - اإلسالم يف - رسعملا نإ

نإ مث .. ِر سوي ىتح ر ظَن ُي امنإ . مكاحملا و نوناقلا نم

فهللا . ني َد هيلعو رسعملا اذه كرتي ال ملسملا عمتجم لا
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اذهب ع وطت نإ - هني دَب قدصتي نأ ني دلاَّ بحاص وعدي

ريخ وهو . ني ِد ملَل ريخ وه امك هسفنل ريخ وهو -. ريخلا

هللا هملعي ام ملعي ناك ول . ةلفاكتملا اهتايحلو اهلك ةعامجلل

! رم األ اذه ةريرس نم

ناك اذإ هتمكح نم اً ريبك اً رطش دقفي ابرلا لا طبإ نأ كلذ

وهو . قانخلا هيلع قيضيو ، نيدملا قياضي حوريس نئادلا

طرش ةروص يف - رم األ ناك انهف . دادسلا كلمي ال رسعم

ناكو . ءافولا ىلع ردقيو رسوي ىتح راظتن باال - باوجو

دنع هضعب وأ هلك دلاَّين ب قدصتلا يف بيبحتلا هبناجب

. راسع اإل

اً ظح رسعملا نيدملا اذهل لعجت ىرخ األ صوصنلا نأ ىلع

اَم َّنِإ ﴿ : هتايح رسييو ، هنيد يدؤيل ، ةاكزلا فراصم نم

. نوي دلاُّ باحصأ مهو ...﴾ َنيِمِراَغْلا َو ... ِنيِكاَسَمْلا َو ِءاَرَقُفْلِل ُتاَقَدَّصلا

امنإ . مهذئاذل ىلعو مهتاوهش ىلع مهنويد اوقفني مل نيذلا

... ! فورظلا مهب تدعق مث فيظنلا بيطلا يف اهوقفنأ
اَل ْمُهَو ، ْتَبَسَك اَم ٍس ْفَن ُّلُك ىَّفَوُت َّمُث . ِهَّللا ىَلِإ ِهيِف َنوُعَجْرُت اًمْوَي ا وُقَّتاَو ﴿

.. ﴾ َنوُمَلْظُ ي

ام سفن لك ىفوت مث هللا، ىلإ هيف نوعجري يذلا مويلا و

هدهشمو ؛ عقو ن مؤملا بلقلا يف هل ؛ ريسع موي ؛ تبسك

. لوه نمؤملا ريمض يف هلو ؛ نمؤملا ريمض يف رضاح

لزلزي رطاخ مويلا اذه يف هللا يدي نيب فوقولا و
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... ! نايكلا

هميقي ؛ ريمضلا قامعأ يف عباقلا س راحلا يه ىوقتلا نإ

قامع األ يف هن أل هنم اً رارف بلقلا كلمي ال كانه اإلسالم

! كانه

عقاو يف لثمملا يدنلا ملحلا .. يوقلا ماظنلا .. اإلسالم هنإ

ريخلا و . ناسن لإل هللا ميركتو . رشبلا ب هللا ةم حر .. يضرأ

ءادعأو ه للا ءادعأ هنع اهدصيو ؛ ةيرشبلا هنع درشت يذلا

[( نآرقلا ظالل يف ريسفت نم سابتق اال (ىهتنا ] .«! ناسن اإل

.. اًرخآو اًلوأ هلل دمحلا و

- ىهتنا -
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فلؤملل بتك

ةيدوعسلا ةلودلا و زاجحلا و ةف ال خلا

ناو األ نآ دقو اإلسالم، ىلع اًبرح ثيدحلا دحلملا ملا علا نشي

وال . مئ ال ملا َّدرلا اهيلع اودريو ةقيقحلا كلت ىلإ اوهبتني نأ نيملسملل

يعيو اًلوأ كردي مل ام برحلا كلت ىلع اًمئ مال اًدر درلا دح أل نكمي

، ام اًموي دوعتس ةف ال خلا نأ اوملعي نأ نيملسملا ىلع . برحلا ةعيبط

. ملا علا ىلع نميهت ًةوق ؛ دحلملا ثيدحلا برغلا لحم اإلسالم لحيسو

بابسأ يف ةيدجب اورظنيو ةوقب اوكرحتي نأ اآلن نيملسملل يغبنيو

لئاسو مهئاطعإو نيملسملا فيقثتل باتكلا اذه ىعسيو . مهفعض

يف ايحيل اإلسالم ناخ نم هب ماق يذلا ليلضتلا و ةلفغلا مهبنجت

. ةيهافر

بلقلا ىلعو ةقيقحلا ىلع ةذفان - اإلسالم يف ىؤر لا

اهنمو قحلا ايؤرلا ةصاخبو ، ىؤرلا ةيمهأ ىلع باتكلا اذه (زكري

ججاحيو . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىؤرو ، نآرقلا يف )ٌةينامث

ال ، ةدحلملا ةيداملا نم ةذوخأملا برغلا دنع ةفرعملا ةيرظن نأب فلؤملا

نم نويملعلا كلذ ىلع ردقي وال ، قحلا ايؤرلا ةرهاظ حرشت نأ اه نكمي

فينصت باتكلا اذه فصيو . نمزلا اذه يف نييرصعلا )نيملسملا )

ركذي امك . نآرقلا يف ةروكذملا ةينامثلا ىؤرلا للحيو ، اهريسفتو ىؤرلا

. ماركلا هتباحص ىؤرو ، اهَّلك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىؤر باتكلا

نآرقلا نم ة رظن - ليئارسإ ةلودو ميهاربإ نيد

يساس األ ءاعد اال ، ةتحب ةينآرق رظن ةهجو نم ، باتكلا اذه ضحدي
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ام مهنأب دوهيلا داقتعا ى: لإ هبنيو ، ليئارسإ يف دوهيلا ةلود ةينوناقب

ضر باأل يدب واأل يرْصَحلا قحلا اوطعُأ مهنأبو ، راتخملا هللا بعش اولا ز

ليئارسإ ةلودب فارتع اال نأب بتاكلا لداجيو . نيطسلف يف ةسدقملا

نم اًلمع نسي كلذو ، اهتينوناقب يساس األ اهئاعداب ميلستلا نمضتي

!. هناحبس بهللا كرشلا

اإلسالم يف ابرلا ميرحت ةيمهأ

ميرحت ةيمهأ حرش وه ةلا قملا وأ باتكلا اذه يف يساس األ )عوضوملا )

اًمومع نولهجي مويلا ملا علا يف نيملسملا رثكأف اإلسالم. يف ابرلا

، ابرلا ب نيلهاستملا رظتني يذلا ميل األ باقعلا و ، ميرحتلا اذه ةيمهأ

. ابرلا ىلع ءاده شلا ىتحو نويفرصملا و نونيدملا و نونئادلا ٌءاوس

. ديدشلا ربقلا باذع يف باقعلا أدبيسو

نتفلا نمز يف ملسملا عمتجملا ميظنت : دحاو ٌريمأ - ةدحاو ٌةعامج

ام نأ ةعطاقو ةراتخم ةقيرطب حرشي نأ اًلوأ باتكلا اذه لواحي

رخآب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا هفصو دق نتفلا نمز يف هشيعن

رماوأ كلذ دعب زِربيو . خيراتلا ةياهن دهشيس يذلا نامزلا وأ ، نامزلا

نيملسملا ىلع نأ نيبت يتلا ةددحملا ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

[ ةعامجلا دئاق اهمامإ وأ اهريمأو ةحيحصلا ةعامجلا ب ةوقب [كسمتلا [ ]

نحملا نم اًم يلس مهناميإب ةاجنلا نوديري اوناك اذإ ؛ نتفلا نمز يف

. نامزلا كلذ يف ةميظعلا رور شلا و

ةنسلا و نآرقلا يف ابرلا ميرحت



259

ٍةطيسب ، ةفلتخم ةقيرطب ابرلا عوضوم مدقي نأ باتكلا اذه لواحي

فراصملا دئاوف نأب ةلئاقلا ءار اآل ضحدي باتكلا نإف كلذك . ةحضاوو

زئاج ، هريغو لزنم ءارشل ةدئافلا ب ضارتق اال نأو ، ابر تسيل ةثيدحلا

راد اهن أل زئاج ةيبرغلا نادلبلا يف ضارتق اال نأو ، ةرورضلا بهذمب

. ابر سيل هن أل زئاج حبر شماهب اًلجؤم عيبلا و اًدقن ءارشلا نأو ، برح

هذهف . ةريط خ ةبذاك يه لب ، بسحو ةبذاك تسيل اهلك ءار اآل هذهو

ميل األ ميل األ باذعلا و ! مارح اًعيمج يهف اذلو ؛ ابر اهلك الت ماعملا

نآرقلا تاريذحت مهتلصو نأ دعب ىتح ابرلا يف نورمتسي نم رظتني

. ابرلا يف ةبوجأو ةلئسأب قحلم اًضيأ باتكلا يفو . ةنسلا و

جارعملا و ءارس واإل ناضمر مايصل ةريبكلا ةيمه األ

رود هل ناك ناضمر مايص نأ حرش ىلإ باتكلا نم لو األ مسقلا ىعسي

هناميإو هنماضتو هتدحو زيزعتل ملسملا عمتجملا كيرحت يف مهم

مولظملا ررحتو يدتعملا عدرتو ناودعلا مواقت ٍةوق ءانبو ، هق ال خأو

يحولل ينمزلا لسلستلا ليلحت يف وه شاقنلا بلو . قحلا رِهظُتو

، لا تقلا ب حامسلا و ، ةلبقلا رييغت : ةث ال ثلا ءايش باأل تقاوتملا يهل اإل

. ناضمر مايصو

ةيحورلا جارعملا و ءارس اإل راثآ يف باتكلا نم يناثلا مسقلا رظنيو

. ةينيدلا و ةيسايسلا و ةيفرعملا و ةيملعلا و
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